
النت   تجميعات
الثاني    ربيع من الول

السلمي    المغرب بدر غزوة
الْسلِمي     ِرِب ْغ الَم ِد ببل ِة َد َقاِع ال ِم  تنظي

الرحيم    الرحمن الله بسم

الشرك        ومذل ، بنصره السلم معز لله ،  الحمد بقهره
،الذي       بمكره الكافرين ومستدرج بـأمره المور ومصرف

بعدله    دولً اليام بفضله     قدر للمتقين العاقبة وجعل ،
والسلم  بسيفه       والصلة السلم منار الله أعلى من على
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ِه       َ ِب ُتْم ْع َي َبا ِذي ّل ا ُكُم ِع ْي َب ِب ْبِشُروا َت َفاْس ِه ّل ال ِمَن
َو  ُه ِلَك َذ : َو ) ﴿ التوبة  ـُمــ ِظي َع ْل ْوُزا َف ْل )111ا  .

الحور       ّينت تز بابها،و ّنة الج فتحت قد بدأت  فها ّطابها،و لُخ
فرسان         ضربات وقع تحت تئّن العمالة و الردة صروح

ُعّشاق  الّسارة...      الشهادة،و البشرى نزّف نحن ها و الحور
المجاهدين      لخواننا و عاّمة السلم بإنطلق  لّمة خاّصة

الولى         هي غزوة لتنفيذ السلم أسود من استشهاديين ثلثة
نوعها من .

الجيد       العداد و الدقيق التخطيط بعد إختيار   و ،و للعملية
هذا      صبيحة الثلثة الستشهاديون إنطلق الهداف

الربعاء،: الول،   24 اليوم صروح   1428ربيع ثلثة لستهداف
:للكفر

العاصمة،حيث:     الهدف بالجزائر المرتدة الحكومة مقر الول
شاحنة      جبل بن معاذ الشهيد ب   قاد من  700مملوءة كلغ



منهم         فأصاب حصنهم في المرتدين بها اقتحم و المتفجرات
من      حسب يقارب ما الخاصة عدد   45مصادرنا و قتيل

من       جزءا دمر الجرحى،و من آخر المبنى مجهول .

     : بالدار  الدولية النتربول شرطة مقر الثاني الهدف
     ( / أبو(   الزبير الشهيد قاد حيث العاصمة الزوار باب البيضاء

بحوالي    مملوءة شاحنة و   700 ساجدة المتفجرات من كلغ
الجهاد،فاستطاع         محاربة و الكفر و الظلم وكر بها اقتحم

عن           بفضل يقل ل ما يقتل و بأكمله يدمره أن مرتدين 8الله
آخر     مجهول عددا يصيب منهم و .

    : بالدار  للشرطة الخاصة القوات مقر الثالث الهدف
     ( / دجانة(  أبو الشهيد قاد حيث العاصمة الزوار باب البيضاء

ب    مملوءة من 500شاحنة بها    كلغ اقتحم و المتفجرات
و         بالكامل يدمره أن الله بفضل فاستطاع المرتدين حصن

و  المرتدين     يقتل من كبيرا عددا يجرح .

حسب        للغزوة المؤقتة الجمالية الحصيلة كانت قد و
ال     يقارب ما الخاصة في    200مصادرنا جريح و قتيل بين

مركزين    تدمير المرتدين،و جزئي   صفوف تدمير بالكامل،و
الحكومة  .لمقر

هذا         منهم الله تقبل و البرار شهداءنا الله العمل فرحم
عن          الردة و الصليب صوائل دفع و الدين لنصرة البطولي

...أرضالسلم 
الشهيد      أتـاك قد الخــلود حواري فيا

الُسـعود      أمنحيه و الرضوردا فافـرشي
: أبشروا       الصليبيين من أسيادهم و للمرتدين نقول بقدوم و

تحبون         كما الشهادة و الموت يحب الذي السلم شباب
العربدة،و    و المجون لن       حياة و سيف لنا يغمد لن والله

من           أرضالسلم في شبر كل نحرر عيشحتى لنا يطيب
المتوضئة         كل أقدامنا تطأ حتى عميل،و و مرتد و صليبي

قدسنا    و السليب المنتهك أندلسنا .



الضربات         من سلسلة بعد المباركة الغزوة هذه تأتي و
في         الصليب عملء و الردة جنود تلقاها التي الموجعة

 ... جعلت  ضربات الخيرين يتكتمون  السبوعين الطواغيت
الكذب         نشر سياسة ينتهجون و خسائرهم على شديدا تكتما

تسريب  من      و العشرات مقتل عن الزائفة الخبار
نقل       على المحلية الصحف تواطأت قد هذا المجاهدين،و

و        الدقة معايير لدنى احترام دون الممجوج الكذب
لعقول     مراعاة دون ،و نكشف    الموضوعية نحن ها الناس،و

أنجزه          الذي النصر حصاد من بعضا نذكر و الزيف هذا
:المجاهدون

 07/04/2007 السلم ليوث اليوم،انطلق هذا مساء في
الشيخ إمرة تحت الولى بالمنطقة الله جند كتيبة من
ّيان أبي عاصم عين ببن موفقة غزوة لتنفيذ ح الدفلة علل

الوثني الجيش من مشاة لفرقة محكم لكمين بتنفيذهم
و قتل المجاهدون فأثخنهم المنطقة في بدورية تقوم كانت

جرحوا و مرتدين عن يقل ل ما منهم حصدوا جرحا،و
أسلحة بغنم عليهم الله فتح قد مجهول،و كبيرا عددا منهم

ّثلت التي المرتدين كلشنيكوف،ثم رشاشات في تم
غانمين سالمين لقواعدهم انحازوا .

مجاهدين،و قتل من المرتدون ذكره ما نكذب نحن و
ّكد هزيمتهم لتغطية زيف و كذب أنه جهتنا من نؤ . 

قافلة على قنبلة المجاهدون فّجر 06/04/2007   للجيش
 شعبة منطقة قرب الوثني و، بومرداس أسفر قد العامر
و منهم مجهول عدد جرح و مرتدين مقتل عن الهجوم

سالمين لقواعدهم المجاهدون انحاز .
من مرتدين مجموعة المجاهدون هاجم 06/04/2007  

تيزي بضواحي الوثني الجيش و بوغني باغتهم قد وزو
أصابوا و معهم اشتبكوا و مكثف نار بإطلق المجاهدون
الجرحى و القتلى من مجهول عددا منهم .



حاجزا المجاهدين من زمرة هاجمت 06/04/2007   أمنيا
تيزي مدينة قرب للحركى ،و مقلع باغتهم قد وزو
و مقتل عن الهجوم فأسفر كثيف ناري بإطلق المجاهدون
المجاهدون انحاز الحركى،و من مجهول عدد جرح

سالمين لقواعدهم .
قنبلة المجاهدون فّجر 05/04/2007   للجيش دورية على

 بمنطقة الوثني و البويرة عن التفجير أسفر قد بقاص
مرتدين عن يقل ل ما جرح و مقتل .

الوثني الجيش مع المجاهدون اشتبك 05/04/2007 
أثخن قد و للمنطقة تمشيط عملية إثر نعمان بسيدي

من مجهول عددا أسقطوا و المرتدين في المجاهدون
صفوفهم في الجرحى و القتلى .

نقطة المجاهدين من زمرة هاجمت 04/04/2007   مراقبة
الجسر قرب الوثني الدرك و المرتدة للشرطة مشتركة
تيزي ،و السود نار بإطلق المجاهدون باغتهم قد وزو

ّثف،فقتلوا انحازو منهم،و مجهول عددا جرحوا و مك
سالمين لقواعدهم .

 01/04/2007 فّجر م  للجيش دورية على قنبلة المجاهدون
 شعبة و الحد سوق بين الرابط بالطريق بومرداس العامر
و القتلى من مجهولة حصيلة عن التفجير أسفر قد و

المرتدبن صفوف في الجرحى .

المسلمون أيها :
إعلموا بن عقبة أبناء يا زياد،و بن طارق أحفاد يا أن نافع

دماء تجنب على الحرص كل حريصون المجاهدين إخوانكم
سيحاول هجماتهم،و في احتياط أيما يحتاطون المسلمين،و
إصابة وتر على يضرب أن المضلل العلم و المرتدون

البرياء إصابات تضخيم و جهته من الخسائر البرياء،بتقليل
بذلنا قد الله علم نحن المجاهدون،و يتقصدهم لم ممن



الحذر بأذى،فالحذر مسلم أي إصابة لتفادي جهودنا أقصى
الضربة كبر كبيرة ستكون التي الزيف و التضليل حملة من

الصليب عملء تلقاها التي القاصمة .
التمكين،و و بالنصر المجاهدين لخوانكم الله ادعوا و

إلى الظالمين ليل فإن أبشروا تملكون،و بما انصروهم
قادم الحق فجر و أفول ..

ّدين عملئهم و النصارى و باليهود عليك اللهّم المرت ..
ّيدهم و مكان كّل في المجاهدين أنصر اللهّم من بمدد أ

..عندك
أكبر الله أكبر الله أكبر الله و
للمجاهدين و لرسوله و العّزة لله و

ّلجنة ّية ال العلم
ِم ِة لتنظي َد َقاِع ِد ال ِرِب ببل ْغ الْسلِمي الَم

 ،الول ربيع ،الربعاء


---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

 السلمية العراق دولة وزراء اسماء

الرحيم    الرحمن الله  بسم

دولة   وزراء السلمية  اسماء  العراق

الفلحي  :     الرحمن عبد ابو الول  الوزير



المهاجر :    وزير حمزة ابو  الحرب
عثمان   :     ابو الشيخ الستاد الشرعية الهيئات التميمي وزير

الجبوري   :     بكر ابو الستاد العامة العلقات وزير
العام   المن الجنابي    : وزير الجبار عبد  ابو

المشهداني  :     محمد ابو الشيخ العلم  وزير
العيساوي   :      وزير القادر عبد ابو الستاد السرى و الشهداء

ابو  :   المهندس النفط الجنابي  وزير  احمد
مصطفى     :   الستاد السمكية الثروة و الزراعة وزير

 العرجي
الزيدي :       وزير الله عبد ابو الطبيب الستاد الصحة

العراق    دولة انصر قدير        اللهم يا علي يا لها مكن و السلمية

---------------------------------------------------------------------
--------

العلي       حامد الشيخ لفضيلة سؤال
ابيعمر      المؤمنين امير كلمة عن

البغدادي

الله    أحسن الشيخ  /إليك فضيلة

العراق      في الجهاد قادة أحد جيش    : ( قال في اخواننا فيا
وأواصر        بينناعميق الود ان المجاهدين وجيش السنة أنصار

ويا         العقيدة بمكروه تنال ان من وأمتن أقوى هي والمحبة
دون      دمي ان اعلموا وعرضي  الجيشالسلمي دمائكم

منا          تروا طيباولن ال منا تسمعوا لن ووالله عرضكم دون
فطيبوا  يظنه        الخيرا مما اقوى بيننا فما عينا وقروا نفسا

العشرين       ثورة جنود ويا لهم غفرالله نزغ    بعضهم لقد ، نعم
        ، وزبانيته ، الحزبالسلمي شيطان ، وبينكم بيننا الشيطان



عقلء  ... لكن اخوانهم     وجالسوا الموقف تداركوا كتائبكم
) .إلخ

هذه      على الشيخ فضيلة تعليق العبارة؟ ما

على     والسلم والصلة لله آله    الحمد وعلى محمد نبينا
وبعد   :وصحبه

الله       يحبه ما هي ، العبارة أل    : (  هذه الحديث ففي ، ورسوله
          ، والصدقة ، والصيام ، الصلة درجة من أفضل على أدلكم

فإن :      :      ، البين ذات إصلح قال الله رسول يا بلى قالوا
الحالقة     هي البين ذات وأبو    ) فساد الترمذي أحمد خرجه

وغيرهم    حبان وابن .داود

تحتاجه      ما ّقـا ح هـي العبارة كّل    وهذه في الجهادية الفصائل
تضع           أن العراق في جهادية جبهة كّل أتباع وعلى ، مكان

دم         حرمة وكذا ، وأموالهم ، وأعراضهم ، المجاهدين دماء
إعتبار       كّل فوق ، معصـوم مسلم يتجاوز     كّل من تطرد وأن ،

تحتاط          وأن ، منه وتتبرأ صفوفها من الحمــر الخــط هذا
الحرمة         حيطة حفظ على وتربيهم ، التباع تجنيد في بالغة

على      ّلة أذ يكونوا وأن ، على    السلمية أعّزة ، المؤمنين
          ، برفق يرشدوهم وأن ، البلد بأهل يرفقوا وأن ، الكافرين

َطمـة     (    ولين الُح الرعاء شّر الحديث ففي ، وحكمة ،. ( 

الجهاد      شأن في ّلمون يتك الذين وجوب   وعلى مـع ـ
يشّجعوا         أن ـ ّو والغل الشذوذ نبذ على وتشديدهـم تحذيرهم

ّوة  الخ ّد        روح الو إلى الدعوة ينشروا وأن ، ّيبة الط ّية اليمان
كّل     في المجاهدين بين وأن    والمحبة ، العلمية المنابر

       ، المجاهدين بين الفتنة يثيرون الذين المتعّصبيـن يطردوا
الجهادي           القائد ذلك ذكره ما ضـد إلى دعوة كّل يمنعوا وأن

السـابق   كلمه ، في



يــر      خ لــى يةع اد لجه ا ئل لفصا ا كــّل ف
حتى           ، المسلمين خيرة من ّلهم وك ـ معصومين غير أنهم مع

    ، بينهم فيما اختلفوا ،     لو عدالتهم ليسقط بمجرده فالخلف
والفضـل       السبـق لهم وجميعهم ، فضلهم بأيديهم وليذهـب

       ، الصهيوصليبي المشروع بإفشال السلم أّمة على البيضاء
مشكورة   ٌع صنائـ أحـد       فهي بين لنفّرق ، مبرورة وأفعاٌل ،

إخوانه      على ّدمه نق ول ،  .منهم

إخوانه      عن جهادي قائد كّل ،    : ( وليقل دمكم دون دمي
إلّ           تروا ولن إلّطيبا تسمعوا لن ، عرضكم دون وعرضي

وما   ، بعضهم     خيرا يظنه مما أقوى  ).بيينا

مثل       ، لقيادته تابع جندي كّل لخوانه    وليقل ، العبارة هذه
الخرى    الجهادية الفصائل .في

أيام      القتال جبهات في كان من   وقد الفغاني الجهاد
التي        الخطاء مع ماليقارن الجبهـات، بعض في النحراف

فيها  استثناء         تقع بل العراق في الجهادية الفصائل ـ باجتهاد ـ
كان       ذلك ومع ـ تخطىء فكلها رحمه    ـ عزام عبدالله الشيخ

إلى           يدعون ، المبارك الفغاني الجهاد ذلك حكماء ومع ، الله
         ، ّو العد يفرح لئلّ ، الصدام وتجاوز ، الحكمة تغليب

تلك     من نستفيد أن على     فالواجـب ونسير ، الثريـة التجربـة
 .منوالها

طالبان     حركة قامت عندما كانت    وكذلك ، المبارك بجهادهـا
          ، الجهلة بعض عند الشذوذ نابتة فتنبـت ، أخطاء في تقع

ويدعون         ، فيها فيطعنون ، بالغلـّو المريض وينبضعرقها
العرب      قادة فكان ، حربها يوّجهون   إلى الحكماء المجاهدين

وتحّمل         ، واللين ، ّوي والتر ، بالرفق المور ،  بأخذ الخطاء



تغلب        أن المجاهدين وحسب ، متعذر مطلب فالكمال
مواجهتهم     إن ثـم ، أعظم    حسناتهم من السلم لعداء

هذا          زماننا مثل في لسيما النقص، على الغالبة  .الحسنات

الجماعة       أن ، السنة أهل اتفق من     وقـد خيٌر ، نقص مع
ذلك           ، والجمـاعة السنة أهل ُسّموا لذلك ، عدمه مع الفرقة

النقصو           أّن أعظم من وهـي ، الشيطان نزع هي ، الفرقة
أّمتنا    على أخطره  .من

الله       رضي علي بن الحسن تنازل الخليفة   ولهذا ، عنه
حكمه          بنهاية الراشدة الخلفة فترة تنتهي إذ ـ بالنص الراشد

بأنه           بنص النص ورد الذي ، عنه الله رضي لمعاوية ـ الحديث
قال(   )    وقد ، الباغية تنازل      الفئة ، بتأويل بغـٌي إنه العلماء

وسلم        عليه الله صلى النبي سّماه الذي ،  الحسن سيـدا
عن         ، المسلمين من عظيمتين طائفتين بين يصلح لنـه

وهـي    ـ ، أجل         الخلفة من ، عنه الله رضي لمعاوية ـ الخلفة
       ، كلمتـهم ويجمع ، المسلمين دماء يحقن بذلك  أن ونال

فيه          اجتمع الذي العام ذلك وُسّمي ، والخرة الدنيا شرف
عام    ، السلم  .الجماعة أهل

الطريق     تقطع الخوية الروح ،   وبهذا ّدسين المن على
العراق       في السلمي الجهاد فصائل على والمحّرضين

ّثها  يب النحراف     بأوهام ذريعـة تحت الفتنـة،  !أهـل

     ، القادة من البويـة الروح المنافقين   وبهذه خطط تفسد
الجهاد       فصائل بين يوقعوا أن يريديون ، الذين

على     ندمـر التآلفية الروح والمتعّصبين   وبهذه ، الحاقدين
الخـرون         ويفنى ، تبقى أن لجماعتهم إلّ ليريدون  !الذين



المجاهدين     بين ّيبة الط الروح وبمحاصرة   وبهذه ، جميعا
         ، الخاّصة وتلتئم ، ّلها ك الطاقات تجتمع ، ّو والغل الشذوذ

إقامـة         فتتبعها ويحقق ، أهدافه إلى الجهاد ليصل ، العاّمـة
طـرد     بعد ، السلمي والمتاجرين    الحكم ، وأذنابه المحتـل

ومقدراتها          ، وبأشلءها ، وبدماءها ، أمتنا بدين ،  .معه

ذكرناه      بما التذكير ونعيد ،، الخير    هذا قبل المقال  :في

للجماعات     نصائـح ثلث اليوم ،   ولنا بالعــراق الجهاديـة

 :أحدهـا

فتقيم      ، تعاونها درجة تزيد يكون     أن ، وميثاقا حلفـا بينها
فيه   الدنى ّد الحـ

 :أمريـن

     : ، أحمـر خـط الدمـاء أن داخلـها،   أحدهـما إلى فالسلح
على         والخذ ، ّوغاتـه مس كانت ،مهما وتفصيل مرفوضجملة

الجميع      يد واجب الحمـر الخط بهذا  .العابث

طرد :     على ٌء شي ّدم ُيق ل ،   الثاني المريكي المحتـل
ليسعلى        ، الخطيرين مشروعيهما وإفشال ، والصفوي

  ، فحسب كلها    العراق أّمتنا على  .بل

بينهم       يكون أن على اتفقوا إن أعلى   ثم تنسيـقي مجلٌس
غاية        فهو العامـة المواقف جميـع في بينهم ينّسـق

 ، الغايات     المطلوب أعلى هي فالوحـدة .وإلّ



شيخ      ذكره بعضما هنا عن    وننقـل تيمية ابن السلم
وهو         ، والختلف الفرقة عن والنهي ، والئتلف الجماعة

المؤمنــين        مما تنفع الذكرى أن غير ، عليهم  :ليخفى

إنما     :  تيمية ابن السلم شيخ فأصلحوا   قال إخوة المؤمنون
ترحمون      لعلكم الله واتقوا أخويكم .بين

توادهم           في المؤمنين مثل قال أنه النبي عن الصحاح وفي ،
  ، وتراحمهم اشتكى       ، إذا الواحد الجسد كمثل ، وتعاطفهم

       ، بالحمى الجسد سائر له تداعى عضو وفي   منه ، والسهر
بعضه         يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن قال أنه أيضا الصحاح

بين    وشبك ، قال       بعضا انه أيضا الصحاح وفي ، أصابعه
ما          لخيه يحب حتى أحدكم يؤمن ل بيده نفسي يحب والذي

ل           المسلم أخو المسلم وسلم عليه الله صلى وقال ، لنفسه
    ، يظلمه ول ، الكتاب     يسلمه النصوصفي هذه وأمثال

كثيرة  .والسنة
الله   جعل بــعــض      وقد اء ي ل أـــوـ هم ينبــعــض لمؤمن ا اده ب ع يها ف

       ، متراحمين ، متناصرين وجعلهم ، إخوة وجعلهم
الفتراق       عن ونهاهم بالئتلف سبحانه ،وأمرهم متعاطفين

واعتصموا    فقال ، ،      والختلف تفرقوا ول جميعا الله بحبل
في          منهم لست شيعا وكانوا دينهم فرقوا الذين إن وقال

. هـ        أ الية الله إلى أمرهم إنما ، شيء

 :الثانيــة

في      الشامـخ العراق أهل يأخذوا ،   أن بالـرفق دعوتهم
علماءهم          ويقدموا ، واللين ، والتدرج ، والتؤدة ، والحلم

غيرهم  المسائل        على من علماؤهم عليه ما على ويقّروهم ،
فالجتماع      ، العلماء فيها تنازع ،     التي شـّر والفرقة ، خيـر

خير    :        ، الجتماع في تكرهون ما إّن مسعود ابن قال وكما



الله         مما رحمه أحمد المام وكان ، الفرقة في ّبون تح
الله      ببسم المام يجهر أن في   يستحب الرحيم الرحمن

السرار         يرجح كان وإن للقلوب تأليفا الحجاز في الفاتحة
،وقس  المسائل    بها مئات هذا  .على

 :الثالثـة

الوسط     في الشذوذ يعالجوا واقع     أن أمر وهو ـ الجهادي
أول         هـم بإجتماعهم ـ بطبيعتها العنف ميادين تثمره لمحالة

له           ويتبين يرجع لمن مفتوحا الباب وبإبقاء ، ثانيا وبحصاره ،
وبالتفريق    ، ثالثا اشتبهت    خطؤه الذين المخلصين بين

        ، الجهاد إفساد يريدون الذين والمدسوسين ، السبل عليهم
غير         في ممقوتة ّدة وش ، مصطنع ّو غل إلى بالجنوح

فريـق     كّل فليعطوا ، .مستحـقه موضعها

تعالى       الله بأن يقين على إننا ويظهـره    ثم ، دينه سيحمي
يعلم           سبحانه وهو ، أعداءه ويذل ، شريعته ويعـّز ، رايته

وكيـل        شيء كل على وهو المفسـد من  .المصلح
لتجعل  ،         اللهم همنا أكبر الدنيا ولتجعل ، ديننا في مصيبتنا

علمنا   مبلغ ول
الوكيــل    ونعم الله .وحسبنا

---------------------------------------------------------------------
---

للجيشالسلمي     الخير البيان حول

   : رد        اول في السامرائي ضياء من ـ العربي القدس ـ بغداد
فيه         انتقد والذي للجيشالسلمي الخير البيان حول فعل

السلمية       العراق ودولة القاعدة تنظيم الجيشالسلمي



تجاه       باختراقات بالقيام بعضعناصرها تصرفات حول
بلد        في العاملة المسلحة الفصائل من الجيشوعدد

المراكز        اهم أحد للعلم الفجر مركز نشر الرافدين،
باسم         القاعدة امراء أحد من بيانا للتنظيم التابعة العلمية

       ( ذكرها(  التي الخيرة النتقادات علي فيه يرد الله عطية
العراق        في القاعدة افراد تصرفات علي الجيشالسلمي

     ( علي(   لذعا هجوما البيان ويشن ، السلمية العراق امارة و
   ( مع(    بالتعاون ويتهمه العراق في الجيشالسلمي

السعودية    وبالذات عربية .مخابرات
( الله       (  عطية الشيخ توقيع حمل الذي القاعدة بيان واتهم

في         الحج اجواء من الستفادة حاول انه الجيشالسلمي
   ( دعم  (   علي والحصول ، العراق في القاعدة منظمة تسقيط

دعم        في العرب والتجار المنطقة مشايخ من مادي
العراق    في المسلحة .العمليات

)    ( الجيش  (  علي هجومه في الله عطية الشيخ ويستمر
باتهامهم)        وذلك العراق في القاعدة عن ودفاعه السلمي

:( عطية       ( ذكر حيث عربية لستخبارات وعملء افراد بانهم
للسف(           هذا وبيانكم كثير وهو قيل مما ـ قيل الذي وانما

منكم           ويحتاج ـ الله بستر مغلقا كان كبيرا ًا باب عليكم سيفتح
  : اتصلتم       انكم فيه والريب للتهمة ومجانبة وصدق نفي الي

معهم     وجلستم عربية مخابراتية )بجهات .
      ( وثيقة  ( علقة له الجيشالسلمي ان عطية الشيخ ويعتبر

القاعدة         محاربة في معه شارك وانه السلمي الحزب مع
 ) : ايضا    ونحن يقول حيث العراق في

فيها         والدولة، القاعدة في اخواننا من مشابهة دعاوي عندنا
الخوة،        علي المرتدين اعانت الفصائل تلك بعض ان

وبعضها         النبار، انقاذ مجلس مع اخواننا علي تعاون وبعضها
الحزب        الي منتمون مجرمون جماعات فيه ًا مندس كان
واثارة        اخواننا قتل في سعوا له، ومتعصبون السلمي

وقتلوهم       فضبطوهم وتيقنوهم اخواننا لهم ففطن )الفتنة  
)     ( ابو   ( الشيخ الي منسوب بكلم عطية الشيخ بيان ويختتم

  (    ) ( اتهم  بانه السلمية العراق دولة امير البغدادي عمر
بدعم        ويحظي سعودي حزب انه علي الجيشالسلمي



  ) : قلُت      فيما اعني يذكر حيث السعودية الحكومة من مادي
قد          نعم السعودي؟ الله حزب بعبارة يعنيه عمر ابا ان

آل          حكومة من ما دعما تتلقون انكم الناس بعض يخشي
)سعود .

---------------------------------------------------------------------
------

الجهادي،         العلم إخوة من الخوة أحد كتبها كلمات هذه
. أعجبني    وتأمل فكرة فيها

عليكم  السلم

قاهرة       لظروف عنكم منقطعا كنت الحباب، إخواني
حريتي         بكامل النت في التواصل أستطيع أعد فلم فاجئتني،

فاعذر    ، الضغوطات نيولبعض

غيابي،           أثناء النازلة هذه تظهر أن حزنت كم الله يعلم و
أفعالهم         وردود القاعدة أنصار على المحنة شدة أعلم لني

المرحلة    هذه في العاطفية

كنت         المر هذا أن أخبركم اليوم لعلي الكرام، إخواني
و           منه، أكثر أنتظر و بل للسنة، تصل مدة من أنتظره

نتصرف         كيف لكم يتبين حتى عجالة على لكم سأشرحه

شرع         لتطبيق طريقة و منهج عندهم القاعدة في الخوة
الكثر         لكنها الشيء، بعض عنيفة طريقته أرضه، في الله
إعلء         طريقة في العقلي التفكير جانبت أنها ذلك صوابا،
أرادها          التي الربانية الطريقة اتبعت و أرضه في الله حكم

لنا  الله

من          سنة ثلثمائة علينا مرت لننا عنيفة أنها قولي سبب
من          سنة ثلمائة المر، هذا جيدا ُتدركوا أن عليكم التخلف،

التخلف         التفكير، طريقة في التخلف شيء، كل في التخلف



التخلففي         التربية، طريقة في التخلف التعليم، طريقة في
في        التخلف الحكم، طريقة في التخلف الزوجية، العلقات

العلم         نشر طريقة في التخلف و الخلف، معايشة طريقة
الله        دين نصرة طريقة في التخلف و الشرعي

يجهلون          والناس أعله، إل أتفهه من شيء، كل في تخلف
يدرك           لم وهو يخطئ و يصحح الكل تجد ولذلك الحقيقة هذه

من         سنة لثلثمائة تراكمية نتيجة هي أفكاره نتيجة أن
متحضرة         بطريقة يفكر أن له كيف متخلف فعقل التخلف،

حكيمة،

ينطق          و الله، رسول سماه الزمان هذا مثل في و
سنوات         لنها العامة، أمر في يتكلم التافه الرجل الرويبضة،

الناسرؤوسا         يتخذ و أجهلهم القوم فيها يسود خداعات،
أضلوا،     و فضلوا يفتوهم، جهال

الحياة         مناحي مختلف في التخلف نتائج نعيش أننا المهم

لتعلموا           و منا، و منه أكبر بفكر القاعدة تنظيم علينا فخرج
أكبر          فالمعركة شيء، المر من ليسله القاعدة تنظيم أن
بكرة         عن بمحقه كفيلة ضخمة الستراتيجية أخطاؤه و منه،

الخير،            كل فيه عظيم بأمر الله أمر قد الله، قدر لكنه أبيه،
أمرا،            الله يقدر لما و الدين، ظهور زمان هو زماننا أن وهو

القاعدة،          فكانوا رجال، القدر لهذا اختار ثم لمره، غالب فل
أبوا،          أم شاؤوا لهم، الله رسمها طريق في يسيرون فهم

ربانية        نتائجه و رباني، فالطريق أساؤوا، أم أحسنوا

بين          المعرك إحدى في الفتوحات، أثناء حدث هذا مثل وفي
قادة         أحد قال تفاصيلها، أذكر الفرسل و المسلمين

ماذا        المسلمين، جيش يمثل الذي المجاهدين الفرسلحد
( تحاربون   :     (   ل أي تحولون ل أنكم اعلم له فقال تريدون،

القدر    تحاولون ولكنكم رجال،



إننا          العرابي، صدق لقد قال، القائد الفرسوفر هزم ولما
قدرا،  نحاول

فقالها           الرض تفتح أن للمة قدر الله أن علم المجاهد فذلك
القدر         تمنعون و تحاربون أنتم القدر، تحاولون أنتم للقائد،

إنما         القاعدة يحارب من الظاهرة، نعيشنفس اليوم ونحن
عبد          الشيخ على الله علم أنوار من ولعلها القدر، يحارب

ما           له قيل لما الشهداء في وتقبله الله رحمه الرشود الله
الدين،    :        في المامة لك هنيئا له فقال لدن بن لسامة تقول

الدللة          عظيمة لهي الرشود قالها التي الكلمة هذه إن و
اختاره           أن فهنأه العصر، هذا في الله قدر قضية فهم لمن

المنصب،        لهذا شخصية كفاءة أي بدون إماما الله
العنيف          الصدام ألوهو دينه، إقامة في ظاهرة الله سنن و
في          الله سنن طبقت أن للقاعدة الله توفيق من فكان

الطريق        هذا في عقلها إدخال دونما دينه إقامة

لن           قدره رجال من يكون أن من الله حرمه من لكن
أحيانا         عنيف، القاعدة منهج أن له فيظهر المر، يستوعب

لن         التخلف قرون وبسبب لكنهم الخط، في معهم سيلتقون
سيختلفون    و المر يستوعبوا

التيارات         بعض تخلف رأيت لما المر هذا أدركت وقد
عقل          أي يستوعبه أن من أكبر فالمر االتوحد، في الجهادية
خطى         على العقلية رؤاهم يفرضوا أن سيحاولون و بشري،
أن          تستطيع لن محدودة النسان طاقة أصل و الله، قدر

ينقم          من أغلب أن ستلحظون لذلك الله، قدر مع تتماشى
عقلنيتهم         عدم و تسرعهم عليهم ينقم إنما القاعدة على

حسب          مدروسة خطوات من لها بد ل الخلفة أن و
حرمان        من وهذا ننجح، حتى البشرية والقدرات الطاقات

القدر،       رجال يكونوا أن من لهم الله



من        الخبيث الله ليميز الصفوف، بتصفية البتلء فكان
بأجمعها،          الرض حكم وهو أل جدا، ضخم قدره لن الطيب،

الرض         بالسلم يحكم بأن المهمة بهذه القيام يستطيع ولن
العصر،       هذا في البشرية خيرة إل جميعا

مستوى         على التصفية كانت المر أول سبتمبر، أحداث فبعد
خان          و عمر، المل واحد، رجل فثبت الحكومة، في القيادات

القضية  الجميع
وافق           أن بعد الشعوب، على التمييز و التصفية بلء كان ثم
الكم          بعد العديد تراجع سبتمبر أحداث في لدن بن الجميع

بثها      تم التي الشبهات من الضخم

على          منهم الكثير فتخلف العلماء، على التمييز بلء نزل ثم
القليل،    ثبت و الركب

ثم
مع          كلها فسقطت الفكرية، الرايات على التمييز بلء نزل ثم

و          شيء، كل و البعث و القومية سقطت العراق، احتلل
النبوي    المنهج راية بقيت

نزول         أنتظر فبقيت المجاهدون، الساحة؟ في بقي من و
سنة    منذ عليهم البلء

غيرها         حماسو فتخلفت فلسطين، في المر أول فنزل

ثورة         كتائب صف فانشق العراق، في سينزل الن و
الجيش       استيعاب عدم أمارات ظهرت و العشرين،

المر        هذا فانتظرت سنة، منذ المهمة لكبر السلمي

مخيفة،           لدرجة يصل حتى سيشتد البلء هذا أن لتعلموا و أل
أرجح          غيرهم، بين و القاعدة تنظيم بين اقتتال أول وهي

الجيش         من الباقية البقية و العراق، حماس حركة غالبا
أعلم      والله السنة أنصار و السلمي



خراسان         من القادمين على التصفية بلء سينزل بعدها ثم
سنة          إنها و بينهم، اقتتالهم و القاعدة، تنظيم أي بأنفسهم،

الله

الصحابة         من بخير القاعدة أعضاء ول الجيشالسلمي فل
عنهم          الله رضي الفتنة، سنوات في بينهم فيما اقتتلوا الذين

أجمعين
و        العظيمة، الحداث مجاراة يستطيع لن اليوم فالعديد

من          و العديد، سيقاتلهم و العديد سينشق و العديد سيتخلف
الله       بإذن الله فسينجيه الطريق على ثبت

في          الماضية الله سنة فهو هذا، التصفية أمر جيدا تذكروا
جليا،          التخلفظاهرة آثار و كثر الخبث لن الصراع، هذا

الخيرة          خيرة من يكون أن الرضجميعا سيحكم من فعلى
فقط،     الخيرة ليسمن و

هذا          الجيوشفي خيرة أن أيضا، هؤلء صف سيتميز و
من        سيكونون الذين المنتظر، المهدي جيش هو العصر،

الملحم،        لمعارك يصطفوا لما الرضيومئذ أهل خيرة
لن         الثلث، منهم سينهزم الرض، أهل من الخيرة هؤلء

أبدا،    عليهم الله يتوب
سينزل         الذي البلء حجم أستوعب لم زلت ما صراحة

الدهى          و الثلث، منهم ينهزم و الرض، أهل خيرة عليهم،
الله؟؟؟      عند لهم توبة ل أنهم

الحليم         تترك فتنة سنوات قادة، عظمى لبتلءات إنها والله
حيرانا.

فخيرة         المقاتلين، بالمؤمنين تنزل فتنة آخر هي هذه فتكون
و        التصفية، لبلء سيتعرضون بأنفسهم الرضساعتها أهل

الثلث           ينتصر و الله، شاء إن أجرا الشهداء خير ثلثهم يموت
للدجال           يصمد و روما سيفتح من وهم أبدا، الله يفتنهم لن

الجهاد       أهل مع النزاع سيتوقف فقط ساعتها



ستحصل        لقسامات الستعداد أهبة على دائما كونوا لذلك،
فقط        بينهم خلفاتهم مادامت و المجاهدين، صفوف في

و          بأس، فل الله، حكم لتطبيق الرؤى في اجتهادات بسبب
ضد          الحق على من نقففيصف بينهم، يتقاتلون الخوة

الرضبسبب          في الله دين إقامة طريق في يقف من
َتلنا،           قا إن نقاتله لكننا له، ندعو و عليه نترحم و اجتهاداته،

على           الثبات الله نسأل أعلم، الله و المر أرى هكذا شخصيا
دينه

عادي،         المر بل الخلف، عند صدمة أي تصبكم فل

الخلفات         مع بعاطفية نتعامل ل الطباع هادئي لنبقى و
طريق         على متحدين لنبق و القادمة، السنوات في القادمة

في           الله دين فظهور آخر، بشيء ل بالسيف، الله كلمة إعلء
بغيره،     ل بالقتال هو زماننا

آخر          لنها بغيره، الله سيبدله المر في تهاون من وكل
ستكون          و الكفر، و اليمان بين البشرية تاريخ في معركة

شديدة       الفتنة شديدة وستكون النهاية، بعظم عظيمة
المحنة

كل          السلم يدخل و كلها الرض سنفتح لننا معركة، آخر
أو           مؤمن إل البشر الرضمن فوق بعدها يكون ولن بيت

الله          يصدق و الكبير، النتصار الله دين ينتصر و منافق،
أبدا          ينهزم لن و الرض سيسود فالسلم ساعتها و وعده،

الكفر         و الليمان بين الطويلة الصراع قصة فتكون بعدها،
قبل         الدنيا هذه في نهائية هزيمة الباطل بهزيمة انتهت
أحب        السجدة بدينهم، الناسفرحين يعيش ثم الخرة،

فتخرج            الطيبة بالريح الله يأمر ثم فيها، ما و الدنيا من إليهم
الكاتمين          النفاق أهل إل يبقى ولن نفسمؤمنة، كل فتموت

   : أنه       علمتم قد اليمان أهل وفاة بعد قائلهم فيقول لكفرهم،
المحارم،         وونكح الوثان ننصب فهلموا توبة، لكم تقبل لن

علي          النبي أحاديث في كما تعلمونها أنتم بعدها الحداث ثم
الساعة         عليهم تقوم و الناس الرضبشرار تمتل السلم،



شديدة          فتن و عظيمة، محن ذات النهاية، قصة أسميها هذه
طاحنة   معارك و

اشتقت          فقد عهدي كسابق إليكم يعيدني أن معي الله أدعوا
هذه         مثل كلمي سيكثر عنكم، غيبتي طالت وكلما لكم،

المرة

عليكم  والسلم
---------------------------------------------------------------------

------------
التعامل         فى نصائح عشر الجيشالسلمى بيان فى قراءة

الفتنة   هذه مع

للجهاد          قلعة كان والذى القلعة منتدى فى كتبت قد كنت
فى  "      "   وذلك الجزائر مأساة تتكر ل حتى بعنوان مقالة

احتلل   2003اغسطس  بعد فقط    اى اشهر باربعة  .العراق
ورددت        السابقة الجهادية التجارب فشل عن هنالك تحدثت

الرؤية         نضج عدم فى اجملها عوامل عدة الى ذلك
التفصيلية    الجابة وانعدام على   السياسية الواضحة الدقيقة

كسب          على فالتركيز ؟ الحتلل خروج بعد ماذا ثم سؤال
من       المعركة كان سياسيا بكسبها الهتمام وعدم العسكرية

السابقة     الجهادية التجارب آفات بدأ    اكبر ذاته والمرض كلها
المة         آمال فيه تعلقت الذى العراقى المسرح على يظهر

تحرير        بمجاهدات يكون ان وجل عز الله بعد المجاهدين
والرباط     الرياض لتحرير مدخل  .والقاهرة العراق

الجهادية        الحالة مع التعامل فى المريكية الستراتيجية ان
بدأت  على       التى تقوم المة شباب اوساط فى تظهر

 :مرحلتين
الجهادية  / 1 الحركات قادتها   استئصال وابادة وتدميرها

هذه          وانجاز الجولة هذه كسب فى العدو فشل فاذا وجنودها
الثانية     المرحلة فى دخل  .المرحلة

مشروع     / 2 من وتحويله الجهادى المشروع الى  تقزيم اممى



محلى    شعوبى وطنى  .مشروع

انتهت       وان سبق صغيرة محطات المرحلتين عندها وبين
الجهادية       العملية يتسلق ان منها الجهادية التجارب

ثمرتها   فيقتطفون  .علمانيون

التعامل          نحسن لم اذا مماثل ابتلء امام نحن الخوة ايها
تتكرر   ربما ذات      معه انتاج ويتم المؤلمة المشاهد ذات

الحالية      الزمة مع والتعامل الفاشلة الى  التجارب يحتاج
منها   أمور  :عدة

نقاتل       / 1 باننا الجهاد فصائل عند الوعى مستوى رفع
باعتبارنا       ليس مسلمين وباعتبارنا واحدة امة باعتبارنا

ول    سوريين ول كنا     عراقيين ولما مصريين ول فلسطينيين
ان        يجب الجهادى مشروعنا فان مسلمين باعتبارنا نقاتل
يتم          ان ل المسلمين كل المسلمين على وثمرته اثره يعود

الى    المة ابناء ما      استدعاء اذا ثم للقتال واستنفارهم الجهاد
الوطنيون       ظهر فارا وولى العدو شوكة فقالوا انكسرت

خيرا          الله فجزاكم العدو خرج وقد ارضنا والرض بلدنا البلد
اقامة   نريد بد       نحن ول اجانب تعتبرون وانتم عراقية دولة

اقامات     واستخراج اوضاعكم توفيق  !!!.من
جميع       /2 لحل الصحيح المدخل هو ذكره السابق المبدأ

اذ    سبقت التى افغانيا     مشاكلنا افغانستان فى جهادنا انتهى
جهادنا       وانتهى بوسنيا البوسنة فى جهادنا ﴿﴿ وانتهى

طاجكستان      فى جهادنا وانتهى صوماليا الصومال
الجهاد     الى ذهبنا وهكذا عدنا    طاجكستانيا لكن واحدة امة

وإضاعة          تخبطا كفانا اما فاشلة تجارب كفانا اما شعوبا منه
 .للفرص

العدو        /3 قتال عن تصرفنا جانبية معارك باى النشغال عدم
انشغالنا    ان اذ العدو       المحتل يعطى انه هو يفعله ما اقل

عدم         الحكمة من تكون ربما لذلك انفاسه للتقاط فرصة
فصائل         عن تصدر التى البيانات على التعقيب ول الرد

من      بمزيد عمليا الرد بل وزيادة    مقاتلة العدو فى النكاية



جدا         كبير بالصمت الضرر كان اذا ال المحررة المناطق
مغلوطة      يخشى وتصورات خاطئة معلومات تثبيت  .منه

فى     / 4 المخالفين مع التعامل فى علم   الترفق ان التصور
ضد         والشرعية السياسية التعبئة لن ذلك النية حسن عنهم

تضر  قلوب     المخالفين وتمل الجهادية بالمسيرة جدا
هى       البعضوهذه بعضهم على بالضغينة الحالقة المجاهدين

عليه          النبى قال كما الدين حالقة وانما الرأس حالقة ليست
والسلم   .الصلة

المباشر     / 5 العدو لصدور المجاهدين برصاص الحتفاظ
قتله      يجوز من فليسكل كل      فقط وفى حين كل فى يقتل

فرق           من بان القول ان اذ المور اهم من هذه وقت
يجب  العراق       الجماعة دولة رصاص معظم يجعل ربما قتله

من      والمجاهدين المصلين صدور فى الفصائل السلمية
 .الخرى

من        / 6 البغاة ومنع والزجر للترهيب اخرى وسائل اى اتخاذ
والخطف       العتقال مثل القتل غير بالمسيرة النحراف

اجعل    الشديد والتحقيق ل     والتهديد لكن يديه بين الموت
والراى          الناس وعموم المة على المر هذا اثر ان تقتله

حساب          العام من بد ل لذلك جدا خطير السلمى عالمنا فى
دقيقة   بطريقة  .المور

حماس       مرحلية/7 عنق كسرت التى الفة هى التحرير
فشعار       للعلمانية اقرب بات مشوها مسخا مرحلية وحولتها

وشرعيا        فكريا مواجهته يجب بالتقسيط التحرير او التحرير
ونصح   بهدوء لحسن     واعلميا وابداء القول فى ورفق

 .الظن
وعدم     / 8 الضيق المذهبى التعصب عن الناس  البتعاد ابتلء

منا          اعظم هم من فيها يتفق لم التى الفقهية بالمسائل
وافقه  كان       واعلم ان فالمجتهد الفقه اما يجمعنا فالتوحيد

اجران        فله مصيبا كان وان اجر فله نشر    مخطئا من بد فل
الناس        امتحان مسائل فليسمن بالتأويل العذار ثقافة

او   النقاب الزار  حكم  .اسبال
القادة       / 9 بين السياسى الوعى فى الواسعة الهوة ردم

بصورة  التى      والجنود قادتهم قرارات يتفهمون الجنود تجعل



النهى        مثل مفهومة غير غريبة لهم تبدو جبهات   ربما فتح عن
باب         من المحاربين بعض على والصمت الصراع فى عديدة

كما    على تذعرهم حذيفة      ل والسلم الصلة عليه النبى امر
مستحقا        وقتذاك سفيان ابو كان فقد اليمان للقتل بن

تذكر            انه ال قتله بامكانه كان وقد حذيفة ان ال له مستوجبا
الله   رسول يقتله       نصيحة فلم وسلم وآله عليه الله  .صلى

الله       / 10 عند ما فان تعالى لله النية النصر  اخلص من
هو          تعالى الله مع والصدق بطاعته ال ينال ل والتمكين

التوفيق  الى       طريق الهادى وهو كله المر فاليه والتمكين
السبيل   سواء

من     الى وايصاله نشره قادة    ارجو من المر يهمه
المجاهدين

---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

القاعدة          الشيوخ و علىالسرورية القاعدة و الدولة أنصار  رد

إلى          نفر ممن المجاهدين العلم طلبة أحد كتبها رسالة هذه
في          به فيعمل علمه ليزكي الله سبيل في مهاجرا العراق

الذين         القعدة من يكون أن راض غير الوغى ساحات
و          البعد على من الجهاد لهل النتقادات و النصائح يرسلون

بعنوان     ..    "  هي و الراحة و الدعة في لهل هم النتصار
الرافدين    بلد في ممن " ..     التوحيد الشيوخ أحد إلى أرسلها

الجهاد         واقع عن خاطئة تصورات المغرضين بعض إليه نقل
بلد        في القاعدة تنظيم صورة لتشويه العراق في

للرد ..           مناسبة أنها إل قديمة كانت إن و الرسالة و الرافدين
ضد        المغرضون يوجهها التي الفتراءات و الطعونات على

بتاييده    -     - . أيدها و الله نصرها العراق في السلمية الدولة

ّلَه﴿           ال ِإّن ِه ّل ال َلى ِإ ِري أْم
َ ّوُض َف أ

ُ َو ُكْم َل ُقوُل أ
َ َما ُكُروَن ْذ َت َفـــَســ

/ غافر  ﴿ ( ِـدــــ َبا ِع ْل )44َبِصيٌِربا

مقدمة

http://fylqothman.blogspot.com/2007/04/blog-post.html


الرحيم    الرحمن الله بسم
أمام        على والسلم والصلة العالمين، رب لله الحمد

: بعد        أما أجمعين، وصحابته آله وعلى محمد المتقين
وعشرين        سبع سنة مطلع في ورقاتسطرتها فهذه

أوردها        ملحظات على ًا رد وذلك للهجرة، وألف وأربعمائة
بلد        في الموحدين المجاهدين إخواننا على الشيوخ أحد

. ًا      أمني اسمه ذكر تجنبت وقد الرافدين،
المذكور،         الشيخ إلى الورقات هذه فأرسلت الله يسر وقد

أسميتها         شخصية رسالة أصلها في الورقات هذه كانت وقد
         [ بنشر[  العلم طلبة أحد نصحني أن بعد أنه إل ، ناصح رسالة

دولة       الموحدون المجاهدون أعلن ولّما الرسالة هذه
ٍد،          شدي ٍٍر مك من بهم يحيط ما ورأيت العراق في السلم

عز         الله على متوكلً نشرها، على وعزمت أمري أجمعت
السلم         بها ينفع وأن والسداد، القبول منه سائلً وجل،

والمسلمين.
خمس          لعامي يرجع أحداث من الورقات هذه في ِتَب ُك وما

هجرة       وألفمن وأربعمائة وعشرين وست وعشرين
وسيجد        وسلم، وآله عليه الله صلى المصطفى الحبيب

كانت          أن بعد الحداث هذه من ًا كثير أن الكريم القارئ
جلية         اليوم أصبحت الناس، من كثيٌر يعلمها ل مستورة

. للعيان  ظاهرة
أحداث            من الورقات هذه في ِتَب ُك ما أن على أنبه أن وأود

وهذه           منها، أطم لوقائع بداية كانت أنها إل قديمة، كانت وإن
وحوادث        وقائع بل الخيال من ًا نسج ليست الحداث

. بنفسي    وعايشتها بعيني شاهدتها
. الورقات      هذه كتبت البطال لولئك ًا فانتصار

. المبارك     جهادهم وعن عنهم، ًا دفاع
. بطلن       من فيها وما ِه َب الُش على ًا ورد

ٍة    (     َن ّي َب َعْن َلَك َه َمْن ِلَك ْه َي ِل للحجة وإقامًة للمحجة، ًا وإظهار
.( ٍة     َن ّي َب َعْن َحّي َمْن َيى َيْح َو

عليه          الله صلى الرسول قول لتمثل الورقات هذه في وإني
       ) : عنه  الله الناسرضي بسخط الله أرضى من وسلم وآله

الناسسخط         برضى الله أسخط ومن الناس، عنه وأرضى



.( الناس     عليه وأسخط عليه الله
غضاب        والنام ترضى وليتك مريرة والحياة تحلو فليتك

خراب         العالمين وبين وبيني عامر وبينك بيني الذي وليت
تراب           التراب فوق الذي وكل هين فالكل الود منك صح إذا

اجعله         اللهم الراحمين، أرحم يا للحق ووفقني سددني اللهم
. شيء         فيه عبيدك من ليسلحد الكريم لوجهك ًا خالص

الله           بين العرف يذهب ل جوازيه يعدم ل الخير يفعل من
والناس.

وصحابته         آله وعلى محمد نبينا على وسلم اللهم وصل
أجمعين.

ربه     إلى الفقير العبد وكتبه
المهاجر   حسين أبو

الثنين   سنة     27يوم القعدة ذي .1427من للهجرة 

منها   [ لبد ]1كلمة
بعض         قديمة الورقات هذه في المذكورة الحداث كانت لما
التي        _  الجديدة بعضالحداث ذكر علّي ًا لزام كان الشيء،

الساحة     _   على القديمة للحداث ًا طبيعي ًا نتاج تعتبر
يجري          ما صورة توضيح في بالغة أهمية لها والتي العراقية،

. الرض  على
 [ يدعم     [  المسلمين الخوان السلمي الحزب كان أن فبعد
إنقاذ       وجبهة الحمزة، ككتائب مرتدة وتنظيمات جماعات
الدين،        تجار وبعض الخونة، العشائر وبعضرؤساء النبار،

أصبح        النبار، في المجاهدين ضد شعبية ثورة ليحدثوا
ذهب           حين ذلك من أكثر المر تعدى بل العلن، في يدعمهم
لسيده        الطاعة قرابين ليقدم واشنطن إلى الهاشمي طارق

إعدامات   _   _     على وقع وحين ، الله أخزاه بوش نعمته وولي
من        أولياءه بذلك ُيرضي ل السنة أهل من لمجاهدين

أحد       في قال وكما المجوسيين، والرافضة المريكيين
 : كانت      والطالباني والحكيم المالكي مع الصحفية مؤتمراته

ًا         وشريك ًا نزيه ًا شريك الحكومة في التوافق جبهة تزال ول
ًا. مخلص



الذي        الهاشمي غدر وظهر للحزب، الكالح الوجه فظهر
لله        _  الحزب هذا خيانة وبدت المسلمين، دماء من يقتات
هذا  _        أن مع عينين، ذي لكل واضحة وللمؤمنين ولرسوله

الله        لعباد واضحة ظاهرة قبل من كانت الحقيقة
يصفوا         أن لهم للبعضويروق يطيب هذا وبعد المجاهدين،

!!!. السنية    بالجماعة وحزبه الهاشمي
في    _     الثاني الخوان وجه المسلمين علماء هيئة وأما

دماء _         حقن في الفتاوى ِدُروَن ُيَص كانوا أن فبعد العراق
   [ الموحدين،  [ المجاهدين وتكفير ، الرافضة الشيعة إخوانهم

أيدي       طالتهم والنار، بالنتحار الستشهاديين على والحكم
علهم         العباد بين وهاموا البلد من ففروا الحاقدين، الرافضة

الحكام         من المرتدين قصدوا ثم ًا، نصير أو ًا معز يجدون
واصلوا         ثم وجدوا، فما ًا وتأييد ًا نصر منهم يجدون علهم

العبرية        _ قناة فسارعت دبي إلى وصلوا حتى المسير
من _           ترجوه ما منه تجد علها الهيئة رئيس لقاء إلى العربية

وجدت       فما كعادته، للموحدين وتفسيق للمجاهدين جرح
لطالما            الذي الحق من قاله ما ساءها بل تبتغيه، ما هي حتى

 ] : تنظيم      مقاومة فقال وتشويه وتلبيسه كتمه في استمر
ل         عملء النبار إنقاذ جبهة وأن مشروعة مقاومة القاعدة

     [ الحمد    فلله قال، كما أو وعشائرها النبار شيوخ يمثلون
وللظلمة           يظهر، أن بد فل خبا وإن ًا نور للحق جعل الذي

. تنجلي    ما سرعان عتمة
كما          يعرفونها الله كتاب من بآيات أذكرهم المقام هذا وفي

أفئدتهم       وتخالط تلمسأسماعهم علها أبنائهم، يعرفون
: العزة         رب قال بها، يعملون ثم ومن ويعقلونها فيتدبرونها

ُذوَن(      *   ّتِخ َي ِذيَن ّل ا ًا ِليم َأ ًا َذاب َع ُهْم َل أّن
َ ِب ِقيَن ِف َنا ْلُم ا َبّشْر

َة        ِعّز ْل ا ُهْم َد ْن ِع ُغوَن َت ْب َي َأ ِنيَن ْؤِم ْلُم ا ُدوِن ِمْن َء َيا ِل ْو أ
َ ِريَن ِف َكا ْل ا

   ) :    ( ُنوا    آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ
َ َيا تعالى الله وقال ، ًا َجِميع ِه ّل ِل َة ِعّز ْل ا ِإّن َف

َأْن         ُدوَن ِري ُت أ
َ ِنيَن ْؤِم ْلُم ا ُدوِن ِمْن َء َيا ِل ْو أ

َ ِريَن ِف َكا ْل ا ُذوا ّتِخ َت ل
ّدْرِك     *     ال ِفي ِقيَن ِف َنا ْلُم ا ِإّن ًا ِبين ُم ًا َطان ْل ُس ُكْم ْي َل َع ِه ّل ِل ُلوا َع َتْج

ُبوا       *    َتا ِذيَن ّل ا ِإلّ ًا َنِصير ُهْم َل َد َتِج َلْن َو ِر ّنا ال ِمْن َفِل لْس
َ ا

َع        َم ِئَك َل ْو أ
ُ َف ِه ّل ِل ُهْم َن ِدي َلُصوا أْخ

َ َو ِه ّل ِبال َتَصُموا ْع َوا َلُحوا أْص
َ َو

 ( وقال       ، ًا ِظيم َع ًا َأْجر ِنيَن ْؤِم ْلُم ا ّلُه ال ْؤِت ُي ْوَف َوَس ِنيَن ْؤِم ْلُم ا



         ) : ِفُروا  ان ُكْم َل ِقيَل َذا ِإ ُكْم َل َما ُنوا آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ
َ َيا تعالى الله

ِمْن          َيا ْن ّد ال ِة َيا ْلَح ِبا ُتْم أَرِضي
َ َلْرِض ا َلى ِإ ُتْم ْل َق ّثا ا ِه ّل ال ِبيِل َس ِفي

ِفُروا         *   َتن ِإلّ ِليٌل َق ِإلّ ِة الِخَر ِفي َيا ْن ّد ال ِة َيا ْلَح ا ُع َتا َم َفَما ِة الِخَر
ًا         ْيئ َش ُه َتُضّرو َول ُكْم ْيَر َغ ًا ْوم َق ِدْل ْب َت َيْس َو ًا ِليم أ

َ ًا َذاب َع ُكْم ْب ّذ َع ُي
      ( حمل     أن يتذكروا أن عليهم ولذا ، ِديٌر َق ٍء َشْي ُكّل َلى َع ّلُه َوال
عنها         قعدوا التي العينية القتال وفريضة هابوه الذي السلح

منازل          عن تحطهم ل أن وأرجى لدينهم، وأنفع لهم، خير
الله          عذاب أن وليتذكروا فيها، يقوموا أن أبوا التي الرجال

أحق           نصره وأن ترجى، أن أحق رحمته وأن يخشى، أن أحق
. يسأل  أن

بألسنتهم،       الموحدين حرب عن يتوقفوا أن وعليهم
     ): آذنته   فقد ًا ولي لي عادي من القدسي الحديث وليتدبروا

بالحرب).
الثقـلِن         مياهه ُيوقفّن ل عــارٌم سيٌل الحق بأّن واعلم

الطوفاِن         ثورة ّنك َتجرف ل ُه ّد ص ُتحاول أْن بنفسك فارفق
الزماِن        زبالة بين ُيلقيـك لمياهــه ًا معارض ُتجرفّن إْن

من        ُتحجب ل والشمس ظلمـة شمسوالضللة فالحق
ّذباِن ال

لظى          في ًا ُمهان يخلد والهدى الشريعة وجه في قام من
النيراِن

الشمري         رسالة فهو الجيشالسلمي أمر من الجديد أما
الدوحة         مؤتمر في والسلميين القوميين إلى بها توجه التي
      ] : يجلس    أن قبل طويل زمن مر لقد مطلعها في قال حيث

البعض      بعضهم إلى العرب والقوميون السلميون
كان         أن بعد والتفاق التلقي نقاط في ويبحثون يتحاورون

     . كما   أحمد والعود عدنا المهم وسجون للحديثشجون
  ]: إسلميين]     اليوم إننا الرسالة ثنايا في وقال ، يقولون

أن          له كان ما الذي النكد خصامنا لننهي مدعوون وقوميين
السلم        عزهم ومصدر دينهم القوميون خاصم حيث يكون

أن          الوان وآن الزمن، طويلًمن ًا ردح استمرت فعل كردة
الصحيح        الفعل إلى الفعال وردود النفعال من ننتقل

وقومه.        دينه إلى الغربي العلماني يتعصب لماذا الهادف
جسكر       السبق الفرنسي الرئيس بموقف وأذكركم ًا، مع



الوربي        الدستور مقدمة تتضمن أن أصر عندما دستن
الغربية،        الحضارة عليها أسست التي المسيحية القيم عبارة

إلى          النضمام عن تركيا بسببها تبعد التي العبارة نفس وهي
ولماذا        ذلك؟ الغربي العلماني يفعل لماذا الوربي، التحاد

يتصف]       2يتخلى [ عندما الصفتين إحدى عن المسلم العربي
   ] : هو]     أعدائنا مشروع إن قال الرسالة آخر وفي بالخرى

صياغة        علينا يتوجب لذا بعناية، مرسوم مخطط مشروع
أهدافنا        فيه نرسم بعناية، له مخطط مضاد مشروع

نتعاون       والفتراق، التلقي ونقاط أولوياتنا فيه ونشخص
يسمح           زمن حتى فيه نفترق ما ونؤجل عليه، نتفق ما على

مشروعنا          يستند أن يجب كبيرة، خسائر دون بالتنازع فيه لنا
المطلوبة،        النهضة عناصر تقوية إلى أساسه في النهضوي

. [ اهـ   الوسائل بكل وتثبيتها
رفضالسلم؟          من الجيشمع يتقارب كيف العجب لله فيا

ًا          رب بالبعث آمن من مع المشترك للتخطيط يسعى كيف أم
   . قد       القوميين إن ثاني مالها ًا دين وبالعروبة له شريك ل
العظمى         القوى بيد أداة فكانوا ًا وحديث ًا قديم السلم رفضوا

لم         ذكرهم واندثر عهدهم ذهب ولما وأهله، السلم لحرب
وتخلف         رجعية عندهم فالسلم ًا، وكفر ًا إلحاد إل ذلك يزدهم

. الوسطى   للعصور وعودة
وللمؤمنين،          ولرسوله لله إل ينعقد ل السلم في الولء إن

في         _  قومه قاتل وسلم علية الله صلى النبي فإن ولذا
بالله      _    كفروا لما البشرية تاريخ عرفها معارك وأجل أعظم

) :  (     ) : والذي  وقال بالذبح جئتكم لقد والله أما لهم وقال
سالفتي         تنفرد حتى هذا أمري على ّنهم لقاتل بيده نفسي

.( أمره   الله ولينفذن
وإن          الكفار موالة كتابه في وتعالى تبارك الله حرم وقد

    ) : ل      ُنوا آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ
َ َيا تعالى الناسفقال أقرب من كانوا

َلى        َع ْفَر ُك ْل ا ّبوا َتَح اْس ِإْن َء َيا ِل ْو أ
َ ُكْم َن َوا ِإْخ َو ُكْم َء َبا آ ُذوا ّتِخ َت

  ( الله       ونفى ، ِلُموَن ّظا ال ُهْم ِئَك َل ْو أ
ُ َف ُكْم ْن ِم ُهْم ّل َو َت َي َوَمْن ِليَماِن ا

فقال          وعشيرته أهله من الكفار يواد عمن اليمان وجل عز
َمْن: (         ّدوَن َوا ُي ِر الِخ ِم ْو َي ْل َوا ِه ّل ِبال ُنوَن ْؤِم ُي ًا ْوم َق ُد َتِج ل تعالى

ْو           أ
َ ُهْم َن َوا ِإْخ ْو أ

َ ُهْم َء َنا ْب َأ ْو أ
َ ُهْم َء َبا آ ُنوا َكا ْو َل َو َلُه َوَرُسو ّلَه ال ّد َحا



ْنُه         ِم ِبُروٍح ُهْم َد ّي أ
َ َو ِليَماَن ا ِهْم ِب ُلو ُق ِفي َتَب َك ِئَك َل ْو أ

ُ ُهْم َت َعِشيَر
َرِضَي         َها ِفي ِديَن ِل َخا َهاُر ْن ل

َ ا َها ِت َتْح ِمْن ِري َتْج ّناٍت َج ُهْم ُل ْدِخ ُي َو
ُهْم            ِه ّل ال ِحْزَب ِإّن أل

َ ِه ّل ال ِحْزُب ِئَك َل ْو أ
ُ ْنُه َع َوَرُضوا ُهْم ْن َع ّلُه ال

هذه)        تفسير عند الميسر التفسير صاحب قال ، ِلُحوَن ْف ْلُم ا
    - واليوم: [  -  بالله ّدقون يص قوًما الرسول أيها تجد ل الية

   , َمن      ويوالون يحبون لهم الله شرع بما ويعملون الخر،
    , أو     آباءهم كانوا ولو أمرهما وخالف ورسوله الله عادى
الله         في الموالون أولئك أقرباءهم، أو إخوانهم أو أبناءهم

   , منه      بنصر ّواهم وق اليمان قلوبهم في ّبَت َث فيه والمعادون
جنات         الخرة في ويدخلهم الدنيا، في عدوهم على وتأييد

     , ل     ًدا ممت ًنا زما فيها ماكثين النهار أشجارها تحت من تجري
 , ورضوا        عليهم يسخط فل رضوانه عليهم الله أحّل ينقطع،

 , أولئك        الدرجات ورفيع الكرامات من أعطاهم بما ربهم عن
     , الدنيا   بسعادة الفائزون هم وأولئك وأولياؤه الله حزب

والخرة].
ل         معهم والتعاون العرب المرتدين من التقرب فإن ولذا

الكفار          من التقرب جرم من الحوال من بحال ًا جرم يقل
قد          إذ أعظم هو بل معهم، والتعاون لهم والتودد الصليين

[ الصلي[          الكفر من أغلظ الردة كفر أن على الجماع انعقد
الشريعة]        3[ ومسلمات السلم بدهيات من المور وهذه ،

الصحابة         قاتل لما بل مسلمان، عليها يختلف ل التي
الخيل        ركوب من منعوهم السلم إلى وأعادوهم المرتدين

رضي         عمر وكان توبتهم، صحة تظهر حتى السلح وحمل
ل           العراق أمير وقاصوهو أبي بن لسعد يقول عنه الله

سيرة         هذه الحرب، في تشاورهم ول منهم ًا أحد تستعمل
فكيف         السلم، إلى رجعوا أن بعد المرتدين في الصحابة

ل         ردتهم على مقيمين مازالوا وهم المرتدين مع نتقارب
به          يتشدق الذي الصالح السلف منهج أهذا ، عنها ينزعون

.!! مساء؟    صباح الجيشالسلمي
يتبنى         ل النقي الصافي والجماعة السنة أهل فمنهج ولذا

ويرفض         النوع، هذا من ًء وول ًا تقارب الحوال من بحال
رجعيًة،        وعدة الدين رفض من مع المشترك التخطيط

فصل   _     _    من مع عليه التفاق يمكن فيما يتفق أن ويأبى



. طويلة          ًا عقود المة واقع عن الدين وأبعد الدولة، عن الدين
في   _    _     الشمري بها تفوه الجبين لها يندى كلمة أسوء إن
       ] : نفترق  ما ونؤجل عليه، نتفق ما على نتعاون قوله رسالته،
 [ فأما         اهـ، خسائر دون بالتنازع فيه لنا يسمح زمن حتى فيه

وتقوية        الوطن، عن الدفاع فهي والتفاق التلقي نقاط
وأما        الداخلية، الجبهة لتقوية العربية القومية ووشائج أواصر

وقت   _   _       إلى نؤجله أن بأس فل السلم وهو فيه افترقنا ما
. ممكنة      خسائر بأقل فيه النزاع يكون

      .. تأخيرها   يباح اجتهادية مسألة السلم أجعل العجب لله فيا
الملحدة        مع الحقيقي َنا َف ِخَل إّن دونها؟ من والجتماع

معيط _          أبي بن وعقبة لهب وأبي جهل أبي َلُف َخ القوميين
سنة_           أو كتاب فأي وأصله، ُأسالسلم في خلف هو

وجسيم        القول بعظيم يتفوه حتى الشمري عليها استند
العبارة.

        : النبي  راسل وقد الناس، وتأليف للدعوة هي إنما قال فإن
     - وملك-     وقيصر كسرى العالم ملوك سلم و عليه الله صلى
. العتاب        فلم الباب هذا من ورسالتي وغيرهم، القبط

        : واضحًة  دعوة كانت الله صلى النبي دعوة إن له قلنا
     ( السلميين (  شمل فخطابكم أنتم أما ، تسلم أسلم صريحة

ترون        ول القوميين إسلم تعتقدون أنكم بمعنى والقوميين،
من         ًا ردح السلم رفضوا قد أنهم إقراركم مع كفرهم
. هذا         يومنا إلى الرفض هذا عن يتخلوا ولم الزمن،

 - هؤلء    -     سلم و عليه الله صلى النبي راسل لما ًا وأيض
التلفي         نقاط وبحث الصفوف، رص منهم يطلب لم الملوك

دعاهم        لكنه أفضل، وقت إلى الخلف وتأجيل والختلف،
.( تسلموا  (  اسلموا السلم بدعاية

بالحكمة          الدعوة باب من الرسالة هذه أن له سلمنا ولو
الصف       ورص بالتقارب أولى فأيهم الحسنة، والموعظة

يقاتلون      الذين المجاهدون إخوانهم المشترك، والتخطيط
.!!! القوميون       الملحدة أم الخندق، نفس في معهم

مقارنة        أذكر والنهار، الليل ويتبين الحال، يتضح وحتى
. زلل         من وقع ما وتوضح الخلل، مكامن تكشف بسيطة

المجاهدين         من العظم السواد فيه أعلن الذي الوقت ففي



المقاومة      _  الجيشالسلمي صرح السلمية، العراق دولة
. الصليب _       عباد مع لمفاوضات ذاهب أنه الشريفة
أركان        لتوطيد المجاهدون فيه يسعى الذي الوقت وفي

حياة        ومنهج عقيدة السلم تتبنى التي السلمية الدولة
يصف         بها، الله وعدنا التي السلمية الخلفة نواة لتكون

لقامتها       الجيشالسلمي يسعى التي الدولة الشمري
وسليمة: [        طويلة خطوات إلى يحتاج السلم بناء إن بقوله

جادة        المتحدة الوليات كانت وإذا المنشود الهدف باتجاه
لي         ومستعدون منها جدية أكثر فستجدنا الشأن هذا في

بشرط        علنية أو كانت سرية المفاوضات من نوع
مصداقية      (  ذوي وسطاء وجود من نمانع ول المصداقية

ول)         الرسمية الرسائل تبادل ويمكن الشأن هذا في دولية
    . رغبة    تشكل الجراءات هذه كل سرية تكون أن نعترض

المصالح        قاعدة على للسلم الوصول اجل من صادقة
  . السياسي   البرنامج وبخصوص المتبادل والحترام المشتركة

لدولة        الوصول في والتدرج والواقعية بالمرونة يمتاز فهو
الثنية        الخصوصيات فيها تكون مؤسسية صبغة ذات حديثة
شرعيتها         في تستند ضعف وليسعامل قوة عامل والعرقية

] [ المة   ثوابت ].4على
بقية         السلمية الدولة أبطال فيه دعا الذي الوقت وفي

الجيشالسلمي       رفض والئتلف، التوحد إلى المجاهدين
التوحد        يبغي القوميين الملحدة إلى ًا متوجه الدعوة هذه

. معهم  والئتلف
كل         في َدوَن ُيَشَر و المجاهدون فيه َطاَرد ُي الذي الوقت وفي

الجيش        متحدث ويمرح يسرح الوقت نفس في مكان،
والحارس       والصليب، اليهود راعية َعَمان في الرسمي

. المطيع   والكلب المين،
هو         إنما السلف منهج اتباع الجيشالسلمي دعوى إن

وما         [ الرجاء، لمنهج اتباع فهو الواقع في أما باللسان، ادعاء
فلتات          على الله أظهره ال صدره في شيء امرؤ أخفى

غدا]        وإن والمزيد، المزيد بكشف كفيلة واليام ، لسانه
. لقريب  لناظره

الجيشالسلمي          عن الكلمات هذه كتبت ما أني الله ويعلم



من           كثير على التبسالمر لما لكن طويل، تردد بعد إل
آليت        الصادقين، الشأن أهل تبيينه عن وسكت المسلمين،

. به         الله أدين ما أكتم ل أن نفسي على
اسلموا        السلم بدعاية أدعوهم فإني العرب القوميون وأما

إل          لكم عزة ل صاغرون أنكم فاعلموا أبيتم فإن تسلموا،
ربكم          بطاعة إل والخرة الدنيا في لكم فلح ول بالسلم،
) :    - ّنَما  -     ِإ تعالى قال ، سلم و عليه الله صلى نبيكم واتباع

َة        الّصل ِقيُموَن ُي ِذيَن ّل ا ُنوا آَم ِذيَن ّل َوا ُلُه َوَرُسو ّلُه ال ُكْم ّي ِل َو
َلُه    *     َوَرُسو ّلَه ال َوّل َت َي َوَمْن ُعوَن ِك َرا ُهْم َو َة َكا الّز ُتوَن ْؤ ُي َو

.( ُبوَن       ِل َغا ْل ا ُهْم ِه ّل ال ِحْزَب ِإّن َف ُنوا آَم ِذيَن ّل َوا
كتابة         عن يغني العالم يشاهده وما فواقعهم الرافضة وأما

المجلدات.
دأبهم        _   _ وهذا زمن منذ الرافضة أن للتأمل يدعو ما لكن

ويحرقون      نساءهم، ويغتصبون السنة، أهَل يقتلون
المجاهدون       قام وإذا دورهم، من ويهجرونهم مساجدهم،

.. بالمثل  بالرد
  ..   .. يقتلون    هؤلء تكفيريون هؤلء السوء علماء أصوات علت

المسلمين!!.
انقلبت        الداهم الرافضي بالخطر الحكام أحس أن وبعد

ألسنتهم،         حدوا قد السوء علماء فترى َكر، ِف ال وتغيرت الراء
لم        ما بالرد وتوعدوهم الرافضة فحذروا أمرهم، وأجمعوا

. السنة     أهل عن بأسهم يكفوا
معه           ومن الله رحمه مصعب أبو الشيخ أكان العجب لله فيا
المسلمين      _ الرافضة دماء يستحلون وممن تكفيريون،

بزعمهم.
عداوة          إلى الول قولهم عن السوء علماء رجع حين واليوم

 : إما        مر أحلهما أمرين بين أصبحوا منهم، والتحذير الرافضة
بالتكفير  _  _       معه ومن مصعب أبا الشيخ ًا قديم رموا أنهم

النبطاحي         العتدال منهج من تحولوا أنهم أو ًا، وبهتان ًا زور
أن   _  _      بعد ضلوا أنهم بمعنى ، بزعمهم التكفيري المنهج إلى

. المهتدين   من كانوا
 .. داروا        داروا حيث لحكامهم، تبٌع العلماء هؤلء أن والحقيقة

: الول          قول عليهم يصدق ًا، شيئ أمرهم من يملكون ل معهم،



غزية       ***     ترشد وإن غويت غوت إن غزية من إل أنا وما
أرشد.

الملحظات
العلماء.         1 من جملة يشمل حتى التكفير في والتوسع الغلو

والمشايخ.
من.          2 له يبايع لم من وأن البيعة، ووجوب الخلفة، فكرة

. جاهلية     فميتته الجهادية والجماعات المجاهدين
3. الشعبي.       بالرصيد الكتراث وعدم الشعبية، فقدان
إلى.        4 المعركة أرض من والخروج الخصوم، دائرة توسيع

. أخرى  ساحات
5. الصل.        هي وجعلها الستشهادية، العمليات في التوسع
والمساجد.       6 السواق في العموم على الرافضة استهداف

. والصبيان     النساء ذلك في بما
الحزب.       ( 7 السنية الجماعات مع وخصومة عداوات خلق

علماء _    _   هيئة الخرى الجهادية الجماعات السلمي
المسلمين ).

في.         8 ًء سوا الحرب بعد لما مستقبلية نظرة وجود عدم
. المدني     الجانب أو السياسي الجانب

الشبهات    ورد الملحظات تفنيد
ولم         للعراق، تذهبوا لم الفاضل شيخنا أنكم المعلوم من

لم         تصوري في النتقادات وهذه قرب، عن واقعه تشاهدوا
: وسيلتين       بإحدى إل عنكم تصدر ثم تصلكم

. الكافر:    العلماني العلم الولى
. مباشر:     رجل طريق عن الثانية

فضلًعن          لمسلم ينبغي فل المصدر هي الولى كانت فإن
هذا          أن تعلمون وأنتم الكافر، العلم مصدره يكون أن ٍم عال

والمسلمين       السلم لحرب والنهار بالليل مسخٌر العلم
. الصعدة        كل وفي التجاهات جميع على المجاهدين وخاصة

 ): َها          ّي أ
َ َيا تعالى الله قال فقد المصدر هي الثانية كانت إن و



ًا          ْوم َق ُبوا ُتِصي أْن
َ ُنوا ّي َب َت َف ٍإ َب َن ِب ٌق َفاِس ُكْم َء َجا ِإْن ُنوا آَم ِذيَن ّل ا

.( ِدِميَن      َنا ُتْم ْل َع َف َما َلى َع ِبُحوا ُتْص َف ٍة َل َها ِبَج
صلى         - الله رسول صحابة من صحابي في نزلت الية فهذه

   -      - و    عليه الله صلى رسوله الله أمر حيث ، سلم و عليه الله
كتب-         في مشهورة والقصة الصحابي، خبر من بالتثبت سلم
هو         الشرعي فالواجب ًا إذ الية، نزول سبب وهي التفسير

. الخبار    من والتثبت ُين َب َت ال

: الولى  الملحظة
العلماء         من جملة يشمل حتى التكفير في والتوسع الغلو

والمشايخ.
: التوفيق   وبالله أقول

مشايخ           ّفر ك أنه الله حفظه مصعب أبي الشيخ عن يثبت لم
شريطمسجل          في ل مثلً، عثيمين وابن باز كابن بأعيانهم

أبا            الشيخ أن عرفتم فكيف رسالة، في ل و كتاب في ول
عن           ذلك كان إن إل ؟ المشايخ من جملة كفر مصعب

انقطع         قد الرحماني الوحي أن المعلوم ومن الوحي، طريق
   . - أصول  -     من والتكفير سلم و عليه الله صلى النبي بوفاة
بتكفير             إل الدين يقوم ل بل الله، إل إله ل شطر وهو الدين
  - شيخ    -     قال سلم و عليه الله صلى ورسوله الله حاد من

    ] : بتكفير     إل الدين يقوم ل الوهاب عبد بن محمد السلم
وصل].          الذي الغلو هو وما عندكم؟ التكفير حد فما وقتال

.   !!! التوضيح  أرجو المجاهدون؟ إليه
. ينبغي         ل مما فهذا عواهنها على الكلمات رمي أما
. بينــــات        لها يكن لم ما أدعياء أصحابها والدعاوى
ويلبسونه         الحق، يكتمون مضلون، أئمة المة علماء من إن

عن          فحادوا نبيهم، خطى ول ربهم هدي يتبعون ول بالباطل،
    ) : ِطِل      َبا ْل ِبا ّق ْلَح ا ْا ِبُسو ْل َت َولَ تعالى الله قول في اللهي المر

/ البقرة    )  َلُموَن ْع َت ُتْم َأن َو ّق ْلَح ا ْا ُتُمو ْك َت الشيخ  42َو يقول ،
 ] : قال _    _     ثم الية هذه تفسير في تعالى الله رحمه السعدي

(     )  : ّق(   )  ْلَح ا ُتُموا ْك َت َو ِطِل َبا ْل ِبا ّق ْلَح ا تخلطوا أي ِبُسوا ْل َت َوَل
.   ,     , الحق   وكتمان بالباطل الحق خلط عن شيئين عن فنهاهم



 ,   , وإظهار      الحق تمييز والعلم الكتب أهل من المقصود لن
 ,   , وتقوم,    الضالون ويرجع المهتدون بذلك ليهتدي الحق

,   ,     . بيناته   وأوضح آياته فصل الله لن المعاندين على الحجة
 .    , فمن    المجرمين سبيل ولتستبين الباطل من الحق ليميز

     , وهداة     الرسل خلفاء من فهو العلم أهل من بهذا عمل
 ,      , مع.     هذا من هذا يميز فلم بالباطل لبسالحق ومن المم

  ,   ,     , من  فهو بإظهاره وأمر يعلمه الذي الحق وكتم بذلك علمه
        , بغير  دينهم أمر في يقتدون الناسل لن جهنم دعاة

] [ الحالتين,     إحدى لنفسكم فاختاروا وقال] 5علمائهم ،
    ) : - أمتي -     على أخاف ما أخوف سلم و عليه الله صلى النبي
      ( والتلبيسفي  التحريف صور أعظم فمن المضلين الئمة

الله      _    _ كثرهم ل السوء بعضعلماء إفتاء الحاضر عصرنا
الستعانة،       بحجة العرب لجزيرة الصليبين دخول بجواز

وأنهم         أمنهم، المر ولي أن بحجة وجهادهم قتالهم وتجريم
خارجي        فهو قاتلهم من وأن مستأمنون، معاهدون قوم

النبي.        أوصى التي السلم قلعة العرب فجزيرة مارق
      - كل-     من بتطهيرها حياته آخر في سلم و عليه الله صلى

(     ) : العرب  جزيرة من المشركين أخرجوا فقال مشرك
  ( الصحابة: (      فامتثل ، العرب جزيرة في دينان يجتمع ل وقال

و_    _    -    عليه الله صلى الله رسول أمر عليهم الله رضوان
هؤلء-        جاء ثم بدمائهم، ورووها بجهادهم فطهروها سلم

لعباد         الحرمين بلد ليفتح الشرعية الصبغة رغال أبا فأعطوا
وقلعته    _    السلم مهد العرب جزيرة فغدت الصليب،

ليغزوا _       المريكان منها ينطلق عسكرية قواعد الحصينة
        . في  خيانة أعظم لهو والتلبيس التحريف هذا إن السلم بلد

خيانة           عن الحوال من بحال قدرها يقل ل خيانة المة، تاريخ
. العلقمي   ابن الرافضي

الزمان        _ طواغيت عن يدافعون علماء المة، علماء ومن
  - الذين    -     ، سلم و عليه الله صلى ورسوله الله خانوا الذين

الكفار       والوا الذين والعرضوالرض، الدين باعوا
شّرعوا       الذين وحاربوهم، اليمان أهل وعادوا ونصروهم،

إليهم       _   ويتقربون طاغوت كل إلى وتحاكموا الله دون من
وتضليلهم،      وتسفيههم المجاهدين أعراض من بالنيل



ويقولون       طرقهم، واتباع سلطينهم، الناسلطاعة ويدعون
على:  _   _     فيصدق سبيلً، أهدى الطواغيت أي هؤلء للناس

    ) : ْا      ُتو ُأو ِذيَن ّل ا َلى ِإ َتَر َلْم أ
َ وتعالى تبارك الله قول هؤلء أمثال

ُلوَن       ُقو َي َو ُغوِت ّطا َوال ْبِت ْلِج ِبا ُنوَن ْؤِم ُي َتاِب ِك ْل ا ّمَن ًا َنِصيب
( النساء        ِبيلً َس ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا ِمَن َدى ْه أ

َ ُؤلء َه ْا َفُرو َك ِذيَن ّل .51ِل
في          فهم المتعين، الجهاد عن تخلفوا العلماء من آخر وفريق
قول        عليهم يصدق للخوالف، أشباه قاعدون أحوالهم أحسن
        ) : َع  َم ْا ُدو ِه َوَجا ِه ّل ِبال ْا ُنو آِم أْن

َ ٌة ُسوَر َلْت ِز أن
ُ َذا ِإ َو تعالى الله

َع         ّم ُكن َن َنا َذْر ْا ُلو َقا َو ُهْم ْن ِم ْوِل ّط ال ْا ُلو ْو أ
ُ َنَك َذ ْأ َت اْس ِه ِل َرُسو

َلى *        َع َع ِب ُط َو ِلِف َوا ْلَخ ا َع َم ْا ُنو ُكو َي أن
َ ِب ْا َرُضو ِديَن َقاِع ْل ا

التوبة    )  ُهوَن َق ْف َي لَ ُهْم َف ِهْم ِب ُلو السعدي .   87 / 86ُق الشيخ قال
   -   ] : استمرار   بيان في تعالى يقول تعالى الله رحمه

    , فيهم     تؤثر ل وأنها الطاعات عن التثاقل على المنافقين
   (    ) . باليمان  فيها يؤمرون ٌة ُسوَر َلْت ِز ْن أ

ُ َذا ِإ َو واليات السور
(     ) . ُهْم,     ْن ِم ْوِل ّط ال ُلوا ْو أ

ُ َنَك َذ ْأ َت اْس ّله ال سبيل في والجهاد ّله بال
  .     , أمدهم:    وقد لهم عذر ل الذين والموال الغنى أولي يعني

 ,     , ويقومون   ويحمدونه ّله ال يشكرون أفل وبنين بأموال ّله ال
   .    , إل   أبوا ولكن أمره عليهم وسهل عليهم أوجبه بما

َع,    (     َم ُكْن َن َنا َذْر ُلوا َقا َو القعود في والستئذان التكاسل
ِلِف ).   (      ) َوا ْلَخ ا َع َم ُنوا ُكو َي أْن

َ ِب َرُضوا تعالى قال ِديَن َقاِع ْل ا
      , عن:   المتخلفات النساء مع يكونوا أن لنفسهم رضوا كيف
 )  .    , َع.      َب َط أم ذلك؟ على دلهم عقل أو فقه معهم هل الجهاد

     , لفعل   )    إرادة فيها يكون ول الخير تعي فل ِهْم ِب ُلو ُق َلى َع ّلُه ال
  .     . فقهوا    فلو مصالحهم يفقهون ل فهم والفلح؟ الخير فيه ما

  ,      , تحطهم  التي الحال بهذه لنفسهم يرضوا لم الفقه حقيقة
الرجال   ]. [ منازل ]6عن

سميناهم        فإنما بالعلماء، القاعدين هؤلء سمينا وإن فنحن
وإل         الناس، عليها تعارف التي الصطلحية التسمية باب من

الدنيا          الحياة وآثر بالقعود رضي من ًا فقيه ًا عالم يكون كيف
أم        والسنان، باللسان المتعين الجهاد عن وتخلف وزخرفها،
ما           معرضعن وهو المة، يصلح بما ًا عالم ًا فقيه يكون كيف

وصدٍع        للطواغيت، جهاد من الدارين في وينفعُه ُيصلحُه
الله        رحمه السعدي المام وصدق للدين، وإظهاٍر بالحق،



   .     ] : حقيقة  فقهوا فلو مصالحهم يفقهون ل فهم قال حين
   , عن,      تحطهم التي الحال بهذه لنفسهم يرضوا لم الفقه

الرجال  ]. منازل
: بقوله     _   _   القاعدين كتابه في وتعالى تبارك الله يصف ألم

الله(      )  (  وطبع وبقوله ، يفقهون ل فهم قلوبهم على وطبع
     ( الفقه     صفة عنهم الله فنفى ، يعلمون ل فهم قلوبهم على
وقال         وأهله، العلم على المحسوبين من كانوا وإن والعلم

ورب     : (      له، فقه ل فقيه رب وسلم وآله عليه الله صلى
.( منه       أفقه هو من إلى فقه حامل

ورحم         الجمع، كثرة ل العمل هو للعلم الحقيقي فالميزان
دينه          على ثبت الذي الجم العلم صاحب الول الراهب الله

القليل       _    ِلَم َع الذي الصغير للغلم قال أن يوم قتل، حتى
إنك          _  العباد رب عبادة إلى الناس ودعا ِلَم َع ما َغ ّل ب لكنه

. مني   خير اليوم
ليسوا          العلماء من عنهم تذبون من أن الله رحمك واعلم

أمره،         واتبعوا شرعه، امتثلوا إذا إل الله على بكرماء
الطريق         عن حادوا فإن وزجر، عنه نهى ما واجتنبوا

باعوراء     _    _ بن بلعام أتباع من فهم وارتكسوا، وانتكسوا
خسر        الذي المستجابة الدعوة صاحب إسرائيل بني عالم

. والخرة  الدنيا
الشرعي         _ الحكم فوق أحد ل أنه الشرعية المسلمات ومن

_        ، واللحية والعمامة البشت التكفير موانع ليسمن أي
عنه         وانتفت الشروط، فيه وتوفرت الكفر، في وقع فمن

إلى           وانظر كرامة، ول كان من ًا كائن بعينه كافر فهو الموانع،
تنكب          لما أنه إل موسى أصحاب من كان كيف بلعام

. ضلله        ضللًعلى وزاده الله أركسه وانتكس الطريق
ونقدرهم        منزلتهم، الربانيين العلماء ننزل ذلك مع ونحن

المسائل         بعض في خالفونا وإن حقهم، نبخسهم ول قدرهم،
لمقدميهم،       الرافضة كتقديس العلماء نقدس ول الجتهادية،
المقدس،       هو عندنا فالدليل طرائقهم، لشيوخ والمتصوفة

. له      ٌع تب وغيره الحق ميزان وهو
منتقصيهم  [      أستار وهتك مسمومة، العلماء لحوم مقالة وأما
العلماء،]          من الربانيين على إل تنزل أن ينبغي فل معلومة



بريئة،        منهم فهي السلطين، ورهبان الحكام، سدنة أما
يعرف        ول بالحق يعرفون والرجال بعيدة، أمثالهم وعن

. بالرجال  الحق
الذين      _  الصادقين والمجاهدين الربانيين العلماء أعراض إن

عند       ُيؤسرون و أجله، من ُدوَن ُيَشَر و بالتوحيد، يصدعون
لهي      _  ُلون َت ْق ُي و ُلوَن ُت َق َي ف لعلئه، ُلوَن ِت َقا ُي و وتبيينه، تبليغه

للطواغيت،         ًا أبواق يكونوا بأن رضوا ٍء علما من حرمة أعظم
: قالوا         أشياخه عن يعقوب بن يوسف روى للحكام، وسدنة

 ) : أذى       اتقوا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
للنبياء        يغضب كما للمجاهدين يغضب الله فإن المجاهدين

على          أكرم أحد على غربت طلعتشمسول ول والرسل
       ( علي   حديث من ًا مسند عساكر ابن رواه مجاهد من الله

بنحوه.

والتأني          الحكمة من الجهاد عن القعود فيه غدا لزماٍن ًا فعجب
. والحماقة       والتهور الجهل من الجهاد وغدا والرشاد،

: الثانية  الملحظة
من          له يبايع لم من وأن البيعة، ووجوب الخلفة، فكرة

. جاهلية     فميتته الجهادية، والجماعات المجاهدين
: التوفيق_    وبالله أقول

. المحض         الظلم من بل الظلم من هي الملحظة هذه
من    _   _    ًة مختصر ًة نبذ الله بإذن الفاضل شيخنا لكم وسأبين

حتى         العراق دخوله وبعد قبل مصعب أبي الشيخ تاريخ
. السداد      وعليه التوفيق وبالله الحق، يتضح

السقوط          بعد أفغانستان من مصعب أبو الشيخ خرج أن بعد
أنظار         عن ًا بعيد فترة فيها ومكث إيران، إلى توجه

آنذاك        القاعدة تنظيم قادة وبين بينه وكان المخابرات،
بحملة         إيران قامت أن وبعد ووثيق، قوي وترتيب تنسيق

. العراق       الشيخ دخل المجاهدين على واسعة اعتقالت
الشيخ          فهب الحتلل جاء حتى ًة فتر العراق في الشيخ بقي



ول         لمتهم، الضيم يرضون ل الذين عادة وهذه للجهاد،
. ككثيرين   القعود يرضون

من         مع يجاهدون رجلً عشر بضعة وحوله الشيخ فكان
وفي         العراق، الجهادي طلئع أوائل من طليعة وكانوا يجاهد،

مصعب          أبي الشيخ أنسبركب أبو الشيخ التحق الثناء هذه
ورفاقه.

العمليات         فكثرت المبارك، الجهاد درب الركُب هذا سلك ثم
هذا         وفي بالركب والتحق ويكبر، ينمو المجموعة جسم وبدأ

. ومجاهدون   مجاهدون الدرب
أنسرحمه   _       أبو الشيخ رأسهم وعلى الخوة قال بعدها

أبا _           الشيَخ ُة الخو فاختار نبايعه، رجل من لنا بد ل الله
حسيبه،          والله نحسبه وصلح أهلية من فيه رأوا ِلَما مصعب

من         شديد إصرار وبعد البيعة، مصعب أبو الشيخ فرفض
قبل           أن بعد الشيخ أن إل البيعة، تلك الشيخ قبل الخوة

تحت          وينطوي يبايعه منه خير رجل عن بالبحث بدأ البيعة
إمرته.

حاسمة         مراحل المبارك الجهاد من المرحلة هذه تلت ثم
عمليات         الخوة نفذ حيث العراق، في العمليات تأريخ في
و        اليطاليين، وضد الملحدة، المم هيئة ضد مباركة

الوفى،       النصيب لهم فكان المريكان أما البولنديين،
. الحرب       واستعرت العمليات، هذه من العظم والكفل

, ًا          وبهتان ًا زور العمليات تلك من ًا بعض جماعات تبنت ثم ومن
ًا         حفاظ للجماعة، اسم وضع أنسعلى أبو الشيخ فأصر

الجهاد         هذا ثمرات يقطف ولئل المبارك، الجهاد ثمرة على
جماعة        > السم هذا فكان مرتد، علماني أو خبيث، بعثي

       .> أبو  الشيخ كان ًا، أيض الثناء هذه وفي والجهاد التوحيد
إمرته،          تحت ويدخل ليبايعه منه خير رجٍل عن يبحث مصعب

الشيخ         مبايعة ينوي مصعب أبا الشيخ أن أخبار فتسربت
       . ثم   آخرون ّذبه وك أقواٌم، الخبر لهذا فرح الله حفظه أسامة

      . للشيخ  البيعة تعلن والجهاد التوحيد جماعة البيان جاء
قاعدة      (   تنظيم إلى الجماعة اسم وتغير أسامة المام

كثيرون    ).      ادعى الثناء هذه وفي الرافدين بلد في الجهاد
مجرد           أنها آخر بمعنى أو الحقيقة، عن بعيدة البيعة هذه أن



     . أسامة   المام بصوت مسجل شريط الصاعقة فكانت ادعاء
 . فزاد         العراق على ويؤّمره بالبيعة، مصعب أبا يقر لدن بن

 . فانضمت   _   _  المكذبين حزن وزاد وألجم المؤمنين، فرح
مجموعات         أن حتى للتنظيم، كثيرة مجاميع البيعة هذه بعد

لما        للتنظيم وانضمت جماعاتها صلب انفصلتعن كبيرة
من        واحدة راية تحت التوحد الجماعات هذه رفضت
     . انضمام   ذلك؛ على المثلة ومن العراق إلى أفغانستان

باك      _    سلمان كمجاميع ديالى في السنة أنصار من مجاميع
فقال_          التنظيم، إلى للنضمام الجماعة أمير دعوا أن بعد

دعاه: [          الشيخ أن إل أسامة الشيخ من البيعة طلب إنه لهم
   _    _ [ هذه  تصدق فلم ، تعبيره حد على والتريث للتوقف

ودخلوا        أسامة الشيخ وبايعوا البيعة، فنقضوا قوله المجاميع
    . عليها     فسأرد الملحظة وأما مصعب أبي الشيخ إمرة تحت

 : أوجه     عدة من الله بإذن
         : له  الخوة بيعة يقبل لم مصعب أبا الشيخ أن الول الوجه

من          خاصة منهم شديد ضغط بعد إل يقبلها ولم ًء، ابتدا
 . الشامي    أنس أبي الشيخ

منه:         خير لرجٍل المستمر مصعب أبي الشيخ َبْحُث الثاني
البيعة          َطى َع َأ لما لنفسه ٍة بيع عن يبحث كان ولو يبايعه،

      :  . تلك   في مصعب أبو الشيخ كان الثالث ًء ابتدا أسامة للشيخ
يمتلك _        _  أسامة الشيخ من البيعة طلب فترة أعني الفترة
هذه         التنظيمات، باقي عن تميزه مميزات له ًا قوي ًا تنظيم

 : كالتالي  لم.       1المميزات ما وهذا العراق في التنظيم قوة
يؤتيه           الله فضل وذلك الن، حتى آخر تنظيم أي يمتلكه يكن

 . العظيم      الفضل ذو والله يشاء من.   2من الملتحقين كثرة
 . العراق _  _    داخل من النصار كثرة. 3المجاهدين

من    _  _  المهاجرين الوافدين المجاهدين من الملتحقين
الشيخ          تنظيم إل بها يتميز لم الميزة وهذه العراق، خارج
أعلم          فل الن أما السنة، أنصار بعده ومن مصعب أبي

يهبه         الله بيد والقبول القاعدة، بتنظيم ويلتحق إل ًا ملتحق
 . عباده    من يشاء أشده.      4من على فكان المادي الدعم أما

 . طيبة     وفرة في الموال أبا.     5وكانت الشيخ أن المعلوم من
الله          حفظه لدن بن أسامة المام الشيخ بايع عندما مصعب



في          والجهاد التوحيد تنظيم فيه كان وقٍت في بايعُه ورعاه،
وليست         مصعب أبي للشيخ تحسب نقطة وهذه قوته، أوج

يمينه،           تحت الحقيقة في فهي المارة يريد كان لو إذ عليه،
  . الرجل         لكن المارة يعشق كان من كل به يحلم قوي تنظيم
  . توحيد          شأنه كله ذلك وراء شأنه كان إنما شأنه، هذا يكن لم

المسلمين       ونصرة الصحيحة، العقيدة على المسلمين كلمة
أسر          وفك الرض، في الله دين وتحكيم الرض، بقاع في
تنتهك        اللواتي غريب أبي معتقلت في السجينات أخواتنا

هذا   _       _  بالله إل قوة ول حول ول مساء صباح أعراضهن
 :  . أن        الرابع أنتم؟ شأنكم فما إليه، يصبوا وما وديدنه شأنه

بأخذ      _   المكلفين التنظيم في والمسئولين مصعب أبا الشيخ
وثمرة   _      أيديهم صفقة أعطوا حين المجاهدين من البيعة

البيعة         يأخذون وهم الحين ذلك من أسامة، للشيخ فؤادهم
     . مصعب    أبو الشيخ يدعو فكيف الله حفظه أسامة للشيخ

 :  !!!. وأما     الخامس لغيره يأخذونها وأتباعه بالبيعة لنفسه
لم: [  _   _    من وأن البيعة وجوب الخلفة فكرة قولكم

        .[ الله.......  فو ًا، تمام الصحة من خالية المقالة فهذه الخ يبايع
أن            القيامة، يوم يديه بين سأقف والذي هو، إل إله ل الذي

البيعة   _     _    يوجب ل أحواله من نعلم فيما مصعب أبا الشيخ
كانت          أو أسامة للشيخ كانت ًء سوا المجاهدين من أحد على

وصلة.          بر على أتباعه يحث مصعب أبو الشيخ بل له
بالنص       الشيخ وقال العراق، عصائب كجماعة جماعات

السنة(      )     ( أنصار عن وقال ، ّنا م قريبون فإنهم إليهم أحسنوا
   . المقولت    )    هذه وكل قال كما أو إخواننا فهم إليهم أحسنوا

بها         وعملوا والطاعة بالسمع الخوة وتلقاها عليها، شاهد أنا
مساٍع_    _.      فهناك الوقت نفس وفي والمنة الحمد ولله

الكلمة،         وجمع الصف لتوحيد التنظيم في الخوة من حثيثة
وإلى          تعالى الله انسرحمه أبي الشيخ أيام من ًا امتداد

       . في  المجاهدون ّكل فش الجهود هذه أثمرت فقد هذا يومنا
ست  (    )   يضم ، المجاهدين مجلسشورى الخيرة الونة

وجيش       الهوال، وكتائب القاعدة، تنظيم منها جماعات
لمجلسالشورى       جماعتان انضمت ثم المنصورة، الطائفة

     . أن    هنا أذكر أن وأحب جماعات ثمان المجموع فأصبح



السروري   _     التيار على المحسوب الجيشالسلمي جماعة
وكذا_   _     _  التيار نفس على المحسوب المجاهدين وجيش

مجلسشورى       إلى النضمام رفضوا السنة أنصار
. الكلمة        ويجمع الصف، يوحد أن الله وأسأل المجاهدين،

   .. قد        أني وهو ًا أمر أذكر أن المقام هذا في النصاف ومن
التنظيم        _ في المسئولين أحد من المقولة هذه سمعت

مصعب،  _         أبي للشيخ البيعة بوجوب يقل لم لكنه الله رحمه
عمر          محمد والمل لدن بن أسامة للشيخ بوجوبها قال ولكنه

      . أو   الفراد هؤلء فإن هذا ومع ورعاهما الله حفظهما
متحدثين       وليسوا التنظيم، منهجية يمثلون ل المسئولين

وأطروحاتهم       آرائهم عن يعبرون إنما باسمه، رسميين
. جماعة       ومنهجية فرد أطروحة بين وفرق الشخصية،

الله:        ( حفظه مصعب أبي للشيخ الصوتي الشريط السادس
أسامة          الشيخ المفضال أميره إلى النار خط على جندي من
من     ).       كل على صارخ ٌد ر وهذا ورعاه الله حفظه لدن بن

  )     : الله.  فسيكفيكهم مصعب أبي الشيخ شريط السابع ادعى
بها).          قام التي العمليات أن الشريط في الشيخ ذكر

من         بتوجيه كانت الّصهاينة اليهود ضد لبنان في التنظيم
ورعاه،         الله حفظه لدن بن أسامة الشيخ المجاهدين شيخ

:  . الثامنة         المر التبسعليه من لكل جلي واضح برهان وهذا
لم         العراق في القاعدة لتنظيم الغربية المنطقة أمير أن
ينكر         ولم الغربية، المنطقة إمارة استلمه عند ًا مبايع يكن

رأى          لما المسؤولية هذه سلمه بل مصعب أبو الشيخ عليه
_    _     ، حسيبه والله نحسبه وأهليته وصلحه الرجل صدق من

الرجل           أنه على القيادي السلم في يعد كان المير هذا بل
وهذا         الرافدين، بلد في الجهاد قاعدة تنظيم في الثالث

الله           عبد الشيخ مع قتل الذي النجدي الليث أبو هو المير
بالقائم،        الربط بمنطقة للمريكان إنزال عملية في الرشود

 :  . الشريط      التاسع رحمته بواسع يتغمدهم أن الله أسأل
: فيه          قال حيث مصعب أبي الشيخ فيه ظهر الذي المرئي

لدن[        ]. [ بن أسامة الشيخ أمرنا وولي :7أميرنا العاشر] 
يحب         ًا رجلًشغوف تظنون ليسكما مصعب أبو الشيخ

 . ومن           عيناه فاضت الله اتق له قلت لو رجل هو بل المارة،



لم          فمن دينية مناصب هي إنما المارات هذه أن المعلوم
ِكَل         و طلبها ومن عليها، الله أعانه بحقها وأخذها يطلبها
أن         بمكان السهولة من ليست المارات هذه ثم إليها،

المسؤوليات       من عليها المارات فهذه بشر، يتحملها
والموال،       والعراض، والدماء، الدين، حفظ من العظيمة

 . والصل       وتشريد وأسر، ومطاردة، قتل، من تبعات ولها
إحسان        هو المجاهدين إخوانكم تجاه الفاضل شيخنا فيكم

المجاهدين        بأئمة يتعلق المر كان إن فكيف الظن،
بالقعود         ورضي الركب، عن تخلف لمن ينبغي ول وقادتهم،

ول          معارك، كلمة معنى يعلم ل المعارك، ساحات عن ًا بعيد
وانتهاك        والبتلء، الهم ول والشلء، الدماء معنى يدرك
وفراق       والخوات، الخوة وأسر ، والعراض الحرمات

معنى        يعلم ول والمساجد، المنازل قصف و الحبة،
على          يتكلم أن الحوال من بحاٍل له ينبغي ل ّنَزالت، ال

بل          بينة ول حجة الرضبدون أقاصي في وهو المجاهدين
_    _   . حسيبهم  والله نحسبهم المجاهدون هؤلء ادعاء محض

المنصورة        والطائفة الرضجملًة، أهل خيرة هم الذين
وسلكوا         ركض، من ركضخلفها يوم الدنيا باعوا ًا، تحقيق

   . ول        حول ول بالبنان إليهم يشار من عنه تنكب يوم الطريق
  _       . بد   ول المجاهدين أخطاء إصلح يريد من إن بالله إل قوة

عالم   _       بكل ترحب مفتوحة الساحة فهذه أخطاء لهم أن
ابن           المام قال وكما الخرة، والدار الله إل يبتغي ل رباني
  ] :( والنقصفي    (  السالكين مدارج كتابه خاتمة في القيم

 . وكيف        ُد يجح ل نقصهم الطبيعة فبنو كامن الطبيعة أصل
ّدت          ُع من ولكن جهوًل؟ ًا ظلوم خلق من الخطأ من يعصم

. اهـ       ]  إصابته عدت ممن الصواب إلى أقرب غلطاته
     : بالرصيد  الكتراث وعدم الشعبية، فقدان الثالثة الملحظة
  : رأيناه.      فِمّما أتوكل وعليه أستعين وبالله أقول الشعبي

بلد        في القاعدة بتنظيم الموحدين المجاهدين من ولمسناه
وأود        الشعبي، بالرصيد ًا كبير ًا اهتمام يولون أنهم الرافدين
هي           إنما أمرها حقيقة في الملحظة هذه أن على أنبه أن
عنها  [   ]      الترفع بكم الولى وكان ، خصومات خلق باب من

هذه         ّي شطر على وحده الله بعون وسأرد ذكرها، وعدم



.   :   . الشعبية    فقدان الول الشطر حدٍة كلًعلى الملحظة
الحمد       _   _ ولله الرض أقطار في فالمجاهدون بدء ذي بادئ

عموم        بين الوفى النصيب الشعبي الرصيد من لهم
تختلط        لم التي السليمة الفطر أصحاب من المسلمين

أي        _  قارناهم ما إذا هذا وغيرهم، الحكام رهبان بشبهات
السياسية _     الخرى الجماعات ببقية المجاهدين

جدلًأن         لكم سلمنا لو الوقت نفس وفي والمؤسساتية،
معرفة         عليكم فوجب شعبية، ليسله العراق في التنظيم

شعبيته،         من ًء أجزا أو ًء جز التنظيم أفقدت التي السباب
الجزاء _   _        تلك أو الجزء هذا فقدان أن الله رحمك واعلم
كيف         المجتمع، مع التنظيم تعامل طريقة بسبب يكن لم
منهاج         على عقيدة منطلق من المجتمع مع يتعاملون وهم

 : كالتالي.       فهي الشعبية فقدان أسباب وأما .1النبوة
من   _    _  حسيبهم والله نحسبهم التنظيم في المجاهدون

والعملء،      والمرتدين للمريكان مواجهة المجاهدين أكثر
القوية          العامة المواجهات من كثير في ًا جلي المر هذا ويتضح

 _     _  . قام   ّنة وم الله من بفضل فالتنظيم المدن شتى في
المرتدين،        من وأذنابهم الصليب ّباد ع مع عامة بمواجهات

والمدائن       وبعقوبة والموصل والقائم والرمادي الفلوجة في
   . أن     المعلوم ومن الخرى التنظيمات بخلف باك، وسلمان

أي         لن الشعبي، الرصيد على ًا سلب تؤثر المواجهات هذه
من           وأذنابهم الصليب ّاد وعب تبعات، له تكون أن بد ل جهاد

الرض        سياسة الحالت هذه مثل في يتبعون المرتدين
به         الله ما المسلمين من الصليب عباد فيقتل المحروقة،

على         ًا سلب يؤثر مما وهذا المنين، منازل ويدمرون عليم،
أنهم        ويدعي ويعيبهم المجاهدين يتهم ول المجاهدين، شعبية

منافق       إل وتشريدهم وأسرهم المسلمين قتل سبب
الموت         كره إيمانه ضعيف مؤمن أو قلبه، على مطموٌس

  . شيخ      وذكر والهوان الذلة ورضي الدنيا الحياة وأحب
الجهاد      _   _ كتاب الفتاوى مجموعة في تيمية ابن السلم

من          لنا حدث ما يقول من فمنهم زمانه، لمنافقي مقالت
هؤلء         غر يقول من ومنهم المجاهدين، فبسبب وتدمير قتل

لكم          طاقة ول نصيبكم من الهزيمة يقول من ومنهم دينهم،



.    . واختصار     بتصرف نقلت المقولت تلك آخر إلى بالقتال،
يقطع          ول أجلً يقدم ل الجهاد أن والداني القاصي وليعلم

وكاد         إيمانها، وضعف يقينها، قل والله النفوس ولكنها ًا، رزق
 . وإن          وفضل منه رحمة بواسع ربها يتغمدها أن إل زادها ينفد
هو          إنما ٍر وتدمي ٍد وتشري ٍر وأس قتٍل من للمسلمين جرى ما

حتى         قائمة للسلم يقوم ولن الجهاد، زكوات من زكاة
  . الشيخ      قال ربهم سبيل في نفوسهم المسلمون يسترخص

  ] : لتحقيق      وبالجهاد أسره الله فك المقدسي محمد أبو
الدين    ...     يحفظ وحده بالجهاد والتنديد الشرك ودحر التوحيد

ويحمى       البيضة وتحفظ الحرمات وتصان الدماء وتحقن
      ) : أنفسهم.   المؤمنين من اشترى الله إن تعالى قال السبيل

فيقتلون         الله سبيل في يقاتلون الجنة لهم بأن وأموالهم
 : القتل ).  (   ).   تقول والعرب ويقتلون فيقتلون نعم ويقتلون
     :   . تحقن  جارتي يا الدما بسفك شاعرهم ويقول للقتل أنفى
:   . تعالى       قال القتل غبة الناسمن ينجو وبالقتل الدما
أهل(     ) ].      بفتنة العقلء تبصير اهـ خلفهم من بهم فشرد

ص    والرجاء رضي.    101/102التجهم الكبر الصديق وقال
 .(      ) : والمجاهدون  الحياة لك توهب الموت اطلب عنه الله

على         ًا حرب المجاهدين أكثر من هم القاعدة تنظيم في
الحرب        لهذه تكون أن لبد وبالتالي والمرتدين، العملء

   . بد       ل وهنا العملء هؤلء وعشائر أهل من وعداواٌت تبعاٌت
الصورة         لتتضح أقسام، ثلثة إلى العراق خريطة أقسم أن
    . خريطة     من الول فالقسم أكبر بشكٍل النظر َيقُرَب و أكثر

     . من:   سكانها أغلبية المنطقة هذه العراق جنوب العراق
العملء،       والشرطة الوطني الحرس جملة وهم الرافضة،
الجهاد        انحسار في والخير الول الرئيس السبب وهم
المجاهدون        وخاصة السنة وأهل المنطقة، هذه في وضعفه

والرافضة     _   _ البريطانيين المّرين يعانون المنطقة هذه في
عمليات        وما وجولٌت، صولٌت فللمجاهدين كله هذا ومع

عنا       اليطالية والقاعدة البولندية، والقاعدة البصرة، ميناء
   .   : هي.   المنطقة وهذا العراق شمال الثاني القسم ببعيد

من         ونسبة السنة، والعرب الكراد، من خليط عن عبارة
    ( وعدد  ( النصارى، من ونسبة ، اليزيديين الشيطان عبدة



       . فيها   تجد تكاد فل الكراد مناطق فأما الرافضة من بسيط
نوعية،          عمليات من الله شاء ما إل مجاهدين أو جهاد

ظل        في ويمرحون يسرحون المناطق هذه في والمريكان
  . المناطق        وأما بالله إل قوة ول حول ول الكردية، الحماية

الشمالية      _   المنطقة بكثرة السنة العرب فيها يتواجد التي
تدور، _       فيها المعارك فرحى والموصل، كتلعفر الغربية
الصليب        ّباد ع في استحّر والقتل يضطرم، النيران ولهيب

 . القسم       المؤمنين معز لله والحمد المرتدين، من وأذنابهم
 :   .  . أقصد:    الشرقي الوسط أ العراق وسط منطقة الثالث
حدود         على وديالى ًء ابتدا وبغداد غريب أبا المنطقة بهذه
من         خليط عن عبارة هي المنطقة وهذه ًء، انتها إيران

الوثني         الحرس من فيها من وأكثر والرافضة، السنة العرب
أهل        حثالة من وقليٌل الرافضة، من والعملء والشرطة

المجاهدين         مع المناطق هذه في السنة أهل وأكثر السنة،
.  . ب         فؤاده وأعمى بصيرته الله طمس من إل ًا، وقالب ًا قلب

     : ّدة  المحا الفلوجة المنطقة بهذه وأقصد الغربي الوسط
وهذه         ًبا، غر لسوريا ّدة المحا القائم إلى ًا شرق غريب لبي

من        خالية وهي السنة، العرب منطقة هي المنطقة
   . يطرُح     سؤاٌل وهنا اليسير النزر إل المشركين الرافضة

أين:   _  _      فمن الرافضة من خالية النبار المنطقة هذه نفسه
من          ٍء شي إلى يحتاج السؤال هذا وجواب ًا؟ إذ العملء يأتي

     : ما.    أعجب من المنطقة هذه التوفيق وبالله أقول التفصيل
يوم           السلم، فجر بزغ يوم بمكة تكون ما أشبه فهي رأيت،

   - ول  -     المشركين، يدعو سلم و عليه الله صلى النبي كان
   .     . للجهاد   ينفر فلم بالبارحة الليلة أشبه وما الضعفاء إل يؤمن

بل          القاعدين، فئة من فهم الوجاهات أما القوم، ضعاف إل
التي         العشائر من وكثير العملء، المرتدين فئة من بعضهم

على     _     _  الله رحم من إل تواطئوا والبأسقد بالقوة تعرف
الحرس        صفوف في ّند والتج لهم، والعمالة الكفار موالة

   :      . ل  أني وهو ٍم مه ٍر أم على أنبه وهنا والشرطة الوطني
أن          من وأحذر المسلمين، عموم تكفير هذا كلمي من أقصد

نصر          من بين أقارن لكنني َتِمل، َيح مّما أكثر الكلم يحّمل
     - نصر -     من وبين الضعفاء، من سلم و عليه الله صلى النبي



وعادى          خذل من وبين الضعفاء، من الزمن هذا في الدين
  - الشرفاء،    -     من سلم و عليه الله صلى النبي عهد في الدين
ّدعون          ي ممن الزمن هذا في وعاداه الدين خذل من وبين
       . تواطئوا  الذين العملء أولئك من رأيناه ومما شرفاء أنهم

عن         ًا صاغر العمالة يتوارثون أنهم الحقير، المر هذا على
ثم          أخوه، فيرثه العشائر هذه من العميل يقتل حتى صاغٍر،

العشائر          وهذه دواليك، وهكذا عمه ابن بعده من فيرث يقتل
هم        العمالة، على وتواطأت الشرف تدعي التي القوية

كامل _   _       في ًا تقريب ٍد واح فخذ عن الغلب في عبارة
وفيها  (  _   _   )  ، نمر البو محل البو كالجغايفة النبار منطقة

مثلً      [ القائم في كالسلمان أخرى العشائر]  8عشائر ولهذه ،
الصفات  _      _   وهذه منهم الله رحم من إل وصفات مميزات

في.      1كالتالي:  بكثرة والتجند للمريكان المطلقة العمالة
 . والشرطة    الوطني الحرس الظاهرة.  2صفوف العداوة

بعض         في والقتال القتل حد إلى تصل والتي للمجاهدين
 . المجاهدين      رموز لغتيال المستمر والتخطيط .3المناطق،

القبيلة          من ترى تكاد فل العشائر، هذه في المجاهدين قلة
من            بهم أنعم لكن أربعة أو ثلثة أو مجاهدين أو ًا مجاهد إل

حسيبهم     _    _. والله نحسبهم عرينهم في السود فهم رجال،
والعمالة.        4 الحكم ومقاليد السلطة لها كانت العشائر هذه

النبار،        محافظ فمنهم الحتلل، بداية في الشرف بمرتبة
الحرس        وقادة الشرطة مدراء ومنهم مقام، القائم ومنهم

الجهاد       ظهر ثم العملء، رؤوس ومنهم الوطني،
المستضعفين _      _ القوم من كانوا الذين والمجاهدون

فارتفعت       تشريد، شر وشردوهم تقتيل، شر فقتلوهم
من          الحكم مقاليد سلبت وقد ل كيف الخائنين، القوم عقيرة

عن.           ًة مختصر ًا َذ َب ُن أذكر أن المقام هذا في أود و أيديهم
العشائر         _ تلك بعضمن بها قامت التي البطولية الدوار

من   _     وبمباركة للمريكان، خدمة بزعمهم الشريفة القوية
   :     . أحد  لي قال القائم في الّسلمان عشيرة السلمي الحزب

ضعف     _    عندما وذلك القبيلة هذه من المجاهدين الصالحين
المتكررة       الهجمات بسبب القائم منطقة في المجاهدون

أن    _   والمرتدين المريكان من هم%   95عليهم القبيلة من



من        ًا خوف عمالتهم يخفون وكانوا الوطني، الحرس من
قوة       ضعفت فعندما الدوائر، بهم ًا وتربص المجاهدين

  . الخ       وتابع قبل من يخفون كانوا ما أظهروا المجاهدين،
يوم:            في نتوقع نكن لم القبيلة من عملء ظهر أنه حتى قائلً

    . في      محل البو عشيرة العملء زمرة من أنهم اليام من
كتائب:      [  أسموها جماعة شكلت القبيلة هذه القائم

والحزب ]       الجيشالمريكي إنشائها على أشرف الحمزة
والرئيس       والساسي الول الكتائب هذه شعار السلمي،

أنهم[    ]      دائم وبشكل ًا علن ويصرحون ، السلفية على القضاء
كانوا     (  )   بل ، السلفيين المجاهدين وقتال لقتل العدة يعدون

المجاهدين،       أمام العبارات بهذه ًا وتكرار ًا مرار يصرحون
القائم         في القاعدة تنظيم مجاهدوا دعمهم فقد هذا ومع

كانوا         تقووا أن وبعد ظهورهم، بداية في بالسلح وأمدوهم
يقومون       فمرات بالتنظيم التحرش يحاولون دائم بشكل

نقاط        وينصبون حصيبة مداخل وعلى طويبة في بالنتشار
الخوة _  _        أن إل سلفي، أي اعتقال بغية سيطرات تفتيش

الشوارع،        من يختفون معهم للصدام ًا وتحاشي التنظيم في
أن           العلم مع للدماء، ًا حقن ولكن الكتائب هذه من ًا ليسخوف

الكمائن         في ثم عدة، وأقوى ًا عدد أكثر بالتنظيم الخوة
دائم          بشكل الفترات من فترة في الخوة يخرج كان الليلة
ولم        للمريكان، كمائن لنصب القائم بمنطقة حصيبه في

فبدأ          اللحق، في ول السابق في ل غيرهم يخرج يكن
المريكان       ليسلضرب بالخروج الحمزة كتائب مقاتلوا

أماكن        بعض عليهم يضيقون فكانوا بالخوة، للتحرش ولكن
الشارع،       في ويستجوبونهم الخوة يوقفون وكانوا الكمائن،
الخوة         ليجرون استفزاز هذا كل تريدون؟ وماذا أنتم؟ من

حصيبة          أهل أن العلم مع يريدونها، والمريكان هم حرب إلى
ضد          كمائن واجب في ًا ليلي يخرجون الخوة أن يعلمون أجمع

الصطدام        يتحاشون الخوة كان هذا كل ومع المريكان،
الحال.       وصل حتى التحرشات مسلسل واستمر معهم
مجاهدي        من بعضالخوة بسب الحمزة كتائب بمقاتلي
وتلقيب       مصعب، أبي الشيخ وسب وتقبيحهم، التنظيم

التنظيم         في الخوة تحاشى هذا ومع اللقاب، بأبشع الخوة



الشيخ          في تكلم قادتهم أحد أن أتذكر بل معهم، الصطدام
أن            إل الخوة من كان فما منه، ونال حاضر وأنا مصعب أبي

واليام        الليالي تلك إحدى وفي أدراجهم، وأعادوا تركوهم
فناء          في يدوية قنبلة برمي الحمزة كتائب بعضمقاتلي قام
أهله            من أحد ُيصب لم أنه إل التنظيم من الخوة أحد منزل
ومع         القنبلة، برمي قاموا الذين بالفراد الخوة وعلم بأذى،

العلم         مع الحمزة، بكتائب الصطدام الخوة تجنب هذا كل
ضد           الحمزة كتائب مقاتلوا بها قام واحدة عملية أر لم أني

التنظيم         في الخوة وصلت الفترة تلك أثناء وفي المريكان،
كتائب         بأن العراقية الداخلية وزارة من سربت سرية تقارير

المجاهدين        ضرب هدفها سرية، شرطة عن عبارة الحمزة
الذيب        لواء أو المريكان مهاجمة عند الخلف من

التي        العترافات من كثير وأيضا القائم، في للمجاهدين
شن          الفترة هذه وفي ذلك، تؤكد كانت العملء بها أدلى
إعلمية       حملة السلمي للحزب التابعين المساجد خطباء

الخطباء        بعض كفر حتى التنظيم، في المجاهدين ضد
من   _    الوافدين المجاهدين المهاجرين التنظيم مجاهدي
البرياء،  _      وقتل والفساد، بالفساد ووصفوهم العراق خارج
      . من   بالخوة يحاك ما خطورة ومع الدماء في والتساهل
شكلت          الحمزة كتائب بأن القائم في الخوة علم ومع مكر،
القائم،       في التنظيم مجاهدي لغتيال متخصصة مجموعات

الخوة        أهم بأسماء قوائم عندها المجموعات هذه وأن
كانوا          الخوة أن إل ًا، تباع وهكذا يلونهم الذين ثم القياديين

للزمة،         تفاقم من يخشونه لما بقتالهم البدء في مترددين
المريكان،        قتال على التركيز في لجهودهم تشتيٍت ومن

قد         التي الحرب بسبب الشعبي الرصيد ضعف من وخوفهم
وعن        أنفسهم عن ًا دفاع لخوضها مضطرين أنفسهم يجدون
وقد           عليهم، القضاء في ًا جهد يأُل لن العدو فإن وإل الدين،

مبادرتهم        على الخوة حث الشرعيين المسئولين أحد حث
أن          إل وقتالهم، الخوة باغتيال يبدؤوا أن قبل والقتال بالقتل

العسكريين  [ ول]     9المسئولين مترددين يزالون ل كانوا
لديهم          كانت الخوة أن العلم مع عمل، بأي التسرع يريدون

عن          عبارة القوم هؤلء أن على قوية وبراهين قاطعة أدلة



  . مرت        ثم بقتال يبدؤوهم لم لكن القائم، في سرية شرطة
من         اثنين اغتيال فاجعة على الخوة فيها استيقظ أيام
هذه         من والخيانة الغدر يد طالتهم التنظيم في الخوة

من          كانوا ما الكتائب مقاتلي أن أنبه أن وأحب الكتائب،
بمسلسل         يبدؤوا أن قبل بل بأفعاله، يستخفي الذي النوع

_     _ : حصيبة   مدينة في للمجاهدين يقولون كانوا الغتيالت
  . أن      لك السلفيين جميع ونصفي ونغتالكم سنقتلكم إننا
  : كنت:        أنا أقول القوال؟ هذه على دليلك هو ما تسألني
سقوط         وحتى بدايتها من كثب عن للحداث ًا متابع ًا حاضر
ًا         أيض وكنت أخرى منطقة إلى ُنِقلُت ثم بأيديهم، حصيبة

ثم         أجمع، القائم سقوط حتى دائم بشكل للحداث ًا متابع
وعودة       المور لزمام الحمزة وكتائب المريكان استلم

[ سرية _   _   [  شرطة كتائب من للمجاهدين المجاهدة الخيرة
بعض        اعترافات من ًا وأيض وثني، وحرس شرطة إلى

المجاهدين _       _ ضد المريكان مع يعملون ممن العملء
      . هذه    الغتيال عملية تمت أن بعد ًا لحق اعتقالهم تم الذين
ومنها          الزمة هذه من للخروج حلول عن بالبحث الخوة بدأ

القائم          في الخوة رد أن إل الخونة، من العادل القصاص
يخلون         الخوة بعض فبدأ المر، استفحل حتى ًا كثير تأخر
تحرش          من لقوه ما شدة من حصيبة مدينة من أهاليهم

اغتيال         تم حصيبة سوق وفي بأيام وبعدها وتضييق، وتعد
  [ كان   [  والذي ، السرية الشرطة الحمزة كتائب مسئول

وصلني         وما الحتلل، بداية في حصيبة لشرطة ًا سابق ًا مدير
تفاجئوا         أنهم القائم منطقة أمراء من مؤكدة أخبار من

بذلك،         علم على كانوا وما هذا، الكتائب مسئول باغتيال
أرسلوا        التنظيم في المسئولين أن الشخصي تحليلي وفي

في         تصلني ولم العملية، لتنفيذ القائم خارج من مجموعة
  . بعدها       المهم التحليل هذا تؤكد رسمية معلومة أي الحقيقة

مداخل       بإغلق وقاموا بالستنفار، الكتائب مقاتلوا قام
من          ًا أي أو المجاهدين من وجدوا من بأسر وبدؤوا المدينة

عوائلهم       وإهانة المجاهدين بيوت بمحاصرة وبدؤوا أقاربهم،
أمير         اليوم ذلك في وحاصروا نهبها، بعد بيوتهم وحرق

أخاه         معه وحاصروا بيته، في حصيبة مدينة في المجاهدين



الذين        المجاهدين أن إل المنزل، اقتحام وحاولوا الكبر،
عنه         وفكوا لنصرته هبوا حصيبة في ساعتها متواجدين كانوا
عاد          ثم المنزل، من وأخاه الميَر ُة الخو أخلى ثم الحصار،

هو          المير هذا أن ًا علم المير، بيت فحرقوا الكتائب مقاتلوا
َعدوَن         ُي الحمزة كتائب من وكثير محل، البو عشيرة من

التوحيد           أهل على الدفين الحقد أن إل ،ً أخوال أو له ًا أعمام
ساعات         بعد ثم القربى، وذوي الرحم صلة عن أعماهم

الحرس        من مدد الحمزة كتائب لمقاتلي جاء معدودة
حتى        معهم الخوة فاشتبك العكاشات، منطقة من الوطني

الذين        _  الخوة عدد أن ًا علم انحازوا، ثم ذخيرتهم نفدت
لخروج      _     وذلك قليلً، كان الوقت ذلك في المدينة في كانوا

وقع         الذي التضييق بسبب المدينة من الخوة من كثير
الكتائب         هذه لنصرة انضم ثم الحمزة، كتائب من عليهم

السلمان        عشيرة من الوطني الحرس أفراد من كثير
مختفين        قبل من كانوا حيث حصيبة، بمدينة القاطنين

المجاهدين       شوكة ضعفت فلما المجاهدين من خائفين
  . الحداث     ومن لخوتهم مناصرين بردتهم مجاهرين خرجوا

عمدوا          الحمزة كتائب مقاتلوا أن الثناء، هذه في جرت التي
أخيه   _     _   وإلى بدر واسمه المدينة في المجاهدين أحد إلى

كان         هذا وأخونا بدر، أخينا بجثة ومثلوا مباشرة فقتلوهما
ًا،        وصبر ومعاملًة، ًا، ودين ًا، وأخلق ًا، سمت الخوة أفاضل من

يتوعدونه         وهم مدة من الحمزة كتائب أن غير ًا، وجهاد
ثم          أخرى، منطقة إلى حصيبة من أهله أخلى حتى بالقتل

بقية           ليخلي فيه َتَل ُق الذي اليوم ذلك في المدينة إلى عاد
    . التنظيم      من الخوة وأما حال كل على لله والحمد المتعة،

السواد     _    كانوا والذين حصيبة مدينة خارج كانوا الذين
من _       الجوالت عبر الستغاثة نداءات فوصلتهم العظم

فما  _  _     المدينة، داخل المحاصرين المنين والهالي الخوة
عن          الحصار فك محاولين النداء لبوا أن ال منهم كان

فوق       تحلق المريكية بالطائرات وإذا وأهاليهم، إخوتهم
منهن       وأسقطوا المروحية الطائرات مع فاشتبكوا رؤوسهم

طائرتا         كانت اليوم ذلك في أنه وأتذكر تحلقان F16واحدة،
هاتان         غابت ثم الزمن، من منخفضفترة مستوى على



طائرتي          سقوط الخبار في نسمع بنا إذ ثم F16الطائرتان،
  . هذه       وبعد إذللهم على الحمد فلله تصادم حادث في
مرات        عدة الخوة حاول حصيبة، سقوط من المرحلة

أنه         وذلك استطاعوا، فما الحصار وفك المدينة إلى الدخول
الحصار        فك بعمليات المجاهدون يقوم مرة كل في

المريكان       كان السرية، الشرطة من المدينة واسترجاع
من       المجاهدين ويضربون المعركة في مباشرة يتدخلون

منطقة       الولى المرة في المريكان فحاصر الخلف،
  [ حاصروا [     ًا وأيض ، حردان والبو عبيد والبو الربط الجزيرة

في         فأما أيام، سبعة قرابة الحصار ودام العبيدي، مدينة
اليوم         في المريكان من الخوة قتل الله فبفضل العبيدي

واسقطوا         علج خمسين من أكثر الحصار هذا من الول
فمن        F16طائرة  القائم، في الذين الخوة وأما انحازوا، ثم

يقل           ل ما أيام السبعة خلل في الخوة دمر الكرابله جهة
الـ      بسلح آليات تسع الليات     C5عن تمركز أماكن أن حيث

الـ       لسلح المؤثر المدى من أبعد فإن  RBG7كان وكذلك ،
البنيان         عن بعيدة مكشوفة زراعية منطقة في كان تمركزها

وأسقط        الربط، جسر من بالقرب والجزيرة الكرابلة بين
     . فقد    الجزيرة جهة من وأما مروحيات ثلث كذلك الخوة

والشاهد        اللغام، طريق عن الليات بعض للمريكان ُدِمرت
من         بفضل مهزومين مدحورين الحصار هذا من خرجوا أنهم

والنزالت        القصف عمليات المريكان كثف ثم وحده، الله
عن           يقل ل ما قلئل أيام في قتلوا حتى المجاهدين، على

تلك        في المجاهدين خيرة من ًا مجاهد وأربعين خمسة
عبد         والشيخ النجدي الليث أبو الشيخ بينهم ومن المنطقة

     . بين     اشتباك حدث آخر ويوم الجميع الله فرحم الرشود الله
الليلة         نفس وفي الحمزة كتائب مقاتلي بين و المجاهدين
فداهموا        الخوابرة منطقة في إنزال بعمليتي المريكان قام
إخوة         أربعة النزال هذه في وقتل المنازل، من مجموعة

الـ        طائرات قصفت ثم مهاجرين، وثلثة البيوت F16أنصاري
الله        فرحم وزوجته رجل القصف في وقتل المداهمة،
بالكامل.        الكرابلة منطقة محاصرة تم الصباح وفي الجميع

المريكان        مع الولين اليومين خلل في الخوة واشتبك



ضرباته  _   _       من العدو كثف لما ثم الحمد ولله فيهم وأثخنوا
اليوم        صباح في المنطقة من المجاهدون انحاز الجوية

يمكنه.           ل وقوته حجمه كان جيشمهما أي فإن ولذا الثالث
يخوض          أن أما مأمن، في وظهره إل معركة خوضأي
يضرب         الخلف من آخر عدو ويأتيه المام في معركة

تتحمله         ل صعب أمر فهذا إمداده، وخطوط الخلفية مراكزه
       . أمور  ثلثة على التأكيد أريد سبق ومما الجيوش أعتى
      :  : تكن  لم الحمزة كتائب ظاهرة أن الول للغاية مهمة

بالتعاون          قبل من لها ومخطط معد كان بل عفوية، ظاهرة
من        هذا والجيشالمريكي السلمي الحزب بين المشترك

على          مقتصرة الظاهرة هذه تكن لم آخر جانب ومن جانب،
من         النبار لكامل معدة خطة كانت بل فحسب، القائم

عالجوا          المدن باقي في الخوة أن غير القائم، إلى الرمادي
تأخروا         القائم في والخوة يستفحل، أن قبل بسرعة المر

      :  . ما  التنظيم في المجاهدين الخوة أن الثاني العلج في
ذلك،          على الله ُأشهد و قتال، ول بقتل الحمزة كتائب بدؤوا

الكتائب         تلك المجاهدون الخوة مد ذلك على زيادة بل
بمسلسل         بدؤوا أن بعد ولكن ظهورها، بداية في بالسلح

الحرمات       وانتهاك المنازل وحصار الخوة وقتل الغتيالت
قتله         يجب العميل أن العلم مع بالمثل، المعاملة حدثت

     :  . ليسوا  التنظيم في الخوة أن الثالث لعمالته ًء ابتدا
وكتائب        السنة فأنصار الحمزة، كتائب قاتلوا الذين الوحيدين

قتل         في شاركوا جميعهم هيت في القاعدة وتنظيم الهوال
أنصار          هيت في قتلهم من أول بل الكتائب، هذه وتشريد

البغدادي        في النصار أمراء أحد بذلك أخبرني السنة،
يجلي         ًٍا مشترك ًٍا بيان الوقت ذلك في أصدروا وقد وهيت،

عليها          القضاء تم أن بعد الكتائب لتك الخبايا ويكشف المور
     . تنظيم     أن فصحيح القائم، وأما وحده الله بفضل هيت في
في         الخوة أن إل بمفرده، الحمزة كتائب قاتل القاعدة
أكبر        ثاني تعد والتي العراق كعصائب الخرى الجماعات

بالسلح،        التنظيم أمدوا القائم في التنظيم بعد جماعة
المحاصرين         من إخوة وآووا الخوة، مع ًا كلي ًا تعاون وتعاونوا

جماعة        وأيضا الحصار، داخل من وأخرجوهم حصيبة، داخل



وثيق         اتصال على كانوا حصيبة في السلمي الجهاد حركة
حين         بالسلح أمدوهم الخوة أن حتى التنظيم، في بالخوة
 . وأريد        حصيبة داخل من الحمزة كتائب سيقاتلون أنهم قالوا

النبار            مدن كل في الكتائب من النوع هذا قادة أن أنبه أن
العملء         من كانوا وأيضا وكبارهم، العملء رؤوس من كانوا

في        يجندون المريكان أن حيث المريكان، لدى الرئيسيين
وإدارة         جدد، عملء تجنيد دورهم يكون عملء منطقة كل

      . إل    ًا مجاهد البومحل من نر ولم المنطقة في العملء شبكة
اليد         أصابع عددهم يتجاوز ل الذين الصادقين من قليلً

للطرق         _ ًا ّطاع وق ًا لصوص إل منهم ًا كثير ُبر َنخ ولم الواحدة،
السلب    _      من الطائلة الثروات امتلكوا الله رحم من إل
    . المجاهدين     أمير أخبرني وقد أعظم كان خفي وما والنهب

من    _        وخرج عليه الله مّن أن بعد حصيبة بمدينة التنظيم في
     : أعمامي   _  من الحمزة كتائب أغلب قائلً وأخوه هو الحصار

 . اهـ          لقتلها أمي َد َوَج لو أنه أخوالي أحد قال بل وأخوالي،
ابنها          لن إل لذنب ل أخته سيقتل الفاضل شيخنا وانظر

. الله          ربي ويقول بالله كفر من يقاتل سلفي موحد مجاهد
العوام          من لحية صاحب رأوا إذا الحمزة كتائب مقاتلوا وكان

ويقصدون       _  السفليين؟ من أنت هل وسألوه، به أمسكوا
.    : سلفي   _    لست ل لهم قال فإذا السلفيين أي بالسفليين

    .  .  : الحديث    أختم أن وقبل أخذوه نعم لهم قال وإن تركوه،
خضم         ففي السود، لسجلهم قصة أضيف الكتائب هذه عن

قتلوه        ثم المجاهدين الخوة أحد اختطفوا الحداث هذه
ثم        ًا، واحد ًا واحد السلفيين سنقتل صدره على وكتبوا

:     . حديثة    في الجغايفة عشيرة المجاهدين إلى جثته أرسلوا
محل         والبو السلمان من سبقهم كمن تواطئوا القوم هؤلء

والشرطة       الوطني الحرس فهم للمريكان، العمالة على
الحمد  _      _    ولله لكن ، منهم الله رحم من إل بحديثة والعملء
تقوم         لن وحده الله وبإذن مشرد، كل المجاهدون شردهم

أهل            من قليلين ًا أفراد إل منهم نر ولم قائمة، اليوم بعد لهم
  . البو       عشيرة الثبات ولهم لنا الله نسأل والجهاد، التوحيد

  _   : والبغدادي    جبة المنطقتان هاتان والبغدادي جبة في نمر
المنطقتان_         هاتان بالعراق، العمالة في المثل بهما يضرب



وإل_   _         بدينه ًا متخفي ًا خائف إل المجاهد يدخلها ل جبة خاصة
رجلًفي.      _   _    إل نمر البو القوم هؤلء في تجد ل قتل

يخرج         العمالة، بحر انغمسفي عميلً أو الوطني الحرس
البغدادي         _ قاعدة إلى جبة منطقة من يوم كل العملء

بعدة       _  العراق في المريكية القواعد أكبر من قاعدة
يخافون        ل بعمالتهم ظاهرين مسلح عميل وكل سيارات،

البغدادي.       _   في السنة أنصار جماعة أمراء أحد سألت ًا أحد
اللغام      _    زراعة عن البغدادي منطقة أبناء من وهو وهيت
     : علينا     الله مّن أن بعد فقال فعاليتها ومدى البغدادي في
زراعة          في ننجح لم الحالي وقتنا وإلى العراق في بالجهاد

عشر          الحادية الساعة زرعناه ًا واحد ًا لغم إل اللغام، من لغم
المريكان،       على ًا صباح الثانية الساعة وفجرناه ًء، مسا

 . اهـ         اللغام هذه مثل عن ّلغون يب الذين العملء لكثرة وذلك
ففيها         الصغيرة أو الضعيفة العشائر أو الخرى العشائر أما

 : أقسام   الوطني.    1الناسعلى والحرس العميل منهم
أن.      2والشرطة.  لعتقادهم المجاهدين يبغض من ومنهم

 . تصيبهم       مصيبة كل في السبب هم ومنهم. 3المجاهدين
 . عياله        وقوت وقوته بنفسه المشتغل الناس عن .4المنعزل

ما       ويكرمهم ويناصرهم، المجاهدين، يؤوي من ومنهم
 . الكثير      الكثير منهم رأينا وهؤلء المجاهد.  5استطاع، ومنهم

الله          إل يبتغي ل وماله بنفسه خرج الذي الصادق، الصابر
من  _    _      ًا بيت ترى تكاد فل حسيبه والله نحسبه الخرة والدار

ًا           أسير أو ًا طريد أو ًا جريح أو قتيلً وفيه إل المجاهدين بيوت
       : سبيل   وفي دميت إصبع إل أنت هل يقول حالهم ولسان

تقارن           أن يمكن ل تضحيات البطال لهؤلء إن لقيت ما الله
و      -    عليه الله صلى النبي أصحاب الول الرعيل بتضحيات إل

ًا-          اجتهاد ًا، وجلد ًا صبر ًا، وجهاد ًة عز منهم رأينا فكم ، سلم
بماء        تكتب تضحيات بحق إنها وشجاعًة، ًا كرم ًة، ومثابر

نبراس        لتكون البيضاء التاريخ صفحات في وتسجل الذهب،
      . حولها  يدندن ما ًا كثير مسألة وهنا القادمة للجيال

وحرمة _   _     الدماء، الدماء وهي الخوالف أشباه ّذلون المخ
 _      . جل   الله أن الله رحمك واعلم بالدماء والتساهل الدماء،

الذي _          هو أنه كما المسلمين، دماء حرم الذي هو جلله



ل     _   _  الحمد ولله فالمجاهدون والمرتدين، الكفار دماء أحل
ظهور           بعد إل جندي أو شرطي أو عميل قتل إلى يعمدون

ًا         تعطش المجاهدين من رأينا وما حقه، في صريحة بينة
اعتقله         رجٍل من فكم المخذلون، يدعي كما الدماء لسفك
واتضح         أمره من تبينوا فلما حوله، تدور لشبهة المجاهدون

به          الله ما المال من وأعطوه بل وأكرموه، تركوه حاله
فيه.             يقع أن بد ل وقتاٍل ٍد جها أي أن الله رحمك واعلم عليم

إل          تعالى الله بفضل منها نر لم الخطاء وهذه أخطاء،
أبو          الشيخ ذكر وقد القليل، لمرتبة يرتقي ل الذي الشيء

دعوا        [ رسالة في النقطة هذه ورعاه الله حفظه مصعب
 .    [ ومن      ًا تفصيلًطيب وفصلها يقول بما أعلم فهو الله عطية

الله          رضي الوليد بن خالد المسلول الله سيف أن المعلوم
و       -    عليه الله صلى الرسول يتبرأ ولم بأكملها قبيلة قتل عنه

      ) : صنع-     مما إليك أبرأ إني اللهم قال ولكن خالد من سلم
قد )     _     _  الله رحم من إل اليوم السوء علماء لكّن ، خالد

واتهموهم       وتفصيلً، جملة وأعمالهم المجاهدين من تبرؤوا
 . وبعد       دماءهم ويسفكون المسلمين يقتلون بأنهم ًا بهتان ًا زور

 : أمور       لنا تتضح تقسيمات من تقدم الرافضة.  1ما خروج
التأييد       قائمة من العلمانيين والكراد واليزيديين والنصارى
المباشر       والعداء العقدي للختلف وذلك الشعبي، والرصيد

 . السلم  الذكر.      2لهل السابقة العشائر أفراد أغلب خروج
وحرب   _      العمالة على تواطئوا الذين النبار محافظة في

منهم _         يبق ولم الشعبي، والرصيد التأييد قائمة من السلم
الله       -  صلى ورسوله لله مؤيدون صادقون قليلون أفراد إل

 .   - المجاهدين   وعباده سلم و العملء.  3عليه خروج
للجهاد     والمبغضين الوطني والحرس والشرطة

أو       الضعيفة والعشائر الخرى العشائر في والمجاهدين
الصادقون         إل يبق ولم الشعبي، الرصيد قائمة من الصغيرة

 . ويلحظ       والمؤمنين ورسوله الله والوا الذين المؤمنين من
هم         وهؤلء قليلون، والمجاهدين الجهاد أنصار أن سبق مما

لهذا         أن إل الرصيد قلة ومع للمجاهدين، الشعبي الرصيد
وهذه         حجمه، وتنقصمن فيه تؤثر أخرى مؤثرات الرصيد

 : الن    بصددها نحن :2المؤثرات الشعبية.     فقدان أسباب من



        . أن  الزمن، هذا في لبيٍب على يخفى ل الموجه العلم
وحتى       والمقروءة والمسموعة المرئية صوره بجميع العلم

على        القضاء وهو رئيسي لمر ٌة مسخر النترنت شبكة
خط       وتشويه شعائره، ومحو وطمسمعالمه، السلم،

   . كل     يعيه ومما والديمقراطية العلمنة ونشر الصيل، الجهاد
ل   _       _  مكان أي وفي زمان كل في الطواغيت أن عاقل

محاضرة         أو بخطبة والجهاد التوحيد أهل من لحد يسمحون
. وملتهم         الطواغيت فيها ويعيب دينه، بها يظهر مناظرة أو

على           حتى أو إذاعة، أو بقناة، له يسمحوا أن فضلًعن
     . الطواغيت    أن الله رحمك واعلم النترنت شبكة في صفحة

يخدم_   _        ما إل السلم من يسمحون ل دأبهم وهذا
استنفروا        يضرهم، ما منه ظهر فإذا ومناصبهم، مصالحهم

نوره          يظهر أن قبل َء ظلما ليلة في عليه وأغاروا جندهم
   ) : ْا       ُؤو ِف ْط ُي َأن ُدوَن ِري ُي تعالى قال ذلك لهم ّنى أ ولكن للناس،

َه           ِر َك ْو َل َو ُه ُنوَر ِتّم ُي أن
َ ِإلّ ّلُه ال َبى أ

ْ َي َو ِهْم ِه َوا ْف أ
َ ِب ِه ّل ال ُنوَر

التوبة )  ِفُروَن َكا ْل من.      32ا فهو الموجه العلم دور وأما
العوام          من أقول ل كثيرين، على أثر حتى بمكان الخطورة

حول          ول والدعوة للعلم ينتسبون ممن كثير على حتى بل
      . توصف    والتي الجزيرة كقناة قناة فمثلً بالله إل قوة ول

المريكان،        صنائع صنيعة أمرها حقيقة في هي بالحيادية،
أوساط       في والعلمنة والقومية الديمقراطية لنشر وضعت

. الخطر        مكمن وهنا الكثير يقبل فمنها المسلم، المجتمع
 : خبر       يقولون نشراتهم في تجدهم المثال سبيل وعلى

والجرحى ...       القتلى وعشرات المريكان، من جريح عاجل
   . من      ّناظر ال وإّن مفخخة سيارة انفجار في العراقيين من

هول         من ليتعجب الولى الوهلة في للخبر المسلمين عموم
      . السلم..  عن للدفاع الجهاد فرض هل ويتساءل المطلع
من        قتلى الخبر وحقيقة المسلمين؟ لقتل أم وأهله

من          أذنابهم من وقتلى الله، إل عددهم يعلم ل المريكان
العراقيين   [    القتلى هم هؤلء والشرطة الوطني الحرس
القتلى].!!!       ذكر على يحرصالعلم فلماذا المدنيين

وما         ذلك؟ من المقصود وما هويتهم؟ ذكر دون العراقيين
بصورة        العراقيين المدنيين من قتلى ذكر من المقصود



الرصيد         إضعاف هو المقصود أليس عملية؟ كل وفي دائمة
 . للمجاهدين  : 3الشعبي تشويه.     الشعبية فقدان أسباب من

وخاصة       لهم المباشر والعداء والمجاهدين الجهاد صورة
لهيئة     _  _   ينتمون زعموا سنة علماء من القاعدة تنظيم

  :  . هذه    سأفصل تنبيه السلمي والحزب المسلمين علماء
 . السابعة    الملحظة في فقدان.   4النقطة أسباب من

من:        وخارجه العراق داخل التنظيم صورة تشويه الشعبية
من       وحلفائه كالجيشالسلمي الجهادية، الجماعات بعض
إلى       ينتسبون ورجالت جماعات من وأتباعهم السروريين

     :  . الملحظة  في النقطة هذه سأفصل تنبيه والدعوة العلم
. 5السابعة.    : إن.     اللهية السنن الشعبية فقدان أسباب من

العجبمن          أشد ليعجب وعل جل الرب سنن في ّناظر ال
القاهرة،       وعزته وقوته الظاهرة، وقدرته الباهرة، حكمته

قال           وذّمها إل القرآن في الكثرة ذكر ما جلله جل فالله
ِه:(          ّل ال ِبيِل َس َعن ّلوَك ُيِض َلْرِض ا ِفي َمن َثَر ْك أ

َ ْع ِط ُت ِإن َو تعالى
: ( النعام        َيْخُرُصوَن ِإلّ ُهْم ِإْن َو ّظّن ال ِإلّ ُعوَن ِب ّت َي وقال 116ِإن ،

: ( يوسف:(      ِنيَن ْؤِم ِبُم َحَرْصَت ْو َل َو ّناِس ال َثُر ْك أ
َ َوَما ،103تعالى

      ): ُكون  ِر ّمْش ُهم َو ِإلّ ِه ّل ِبال ُهْم َثُر ْك أ
َ ْؤِمُن ُي َوَما تعالى وقال

: يوسف) تزنون،        106َ بها و تبحثون، عنها التي الكثرة فهذه ،
   . البصير      الناظر وإن تذمون أو تمدحون عدمها أو وبوجودها

القلون       أتباعهم أن ليجد والمرسلين النبياء لسيرة
  ): - النبي  -     ويأتي سلم و عليه الله صلى قال المستضعفون
وليس        والنبي والرجلن، الرجل ومعه والنبي الرهط، ومعه
  _  ] : عظيم  )      هرقل قال الله رحمه كثير ابن وقال ، أحد معه

سفيان _       _   أبي فقلت هم؟ من أتباعه عن فأخبرني الروم
فأما   _     والمساكين، والضعفاء الحداث عنه الله رضي

] [ فل     منهم النساب وذووا :10أشرافهم الله]    رحمه وقال ،
فزعمت[_     _     أتباعه عن وسألتك الروم عظيم هرقل قال

في        النبياء أتباع وكذلك والضعفاء والمساكين الحداث أنهم
] [ زمان  :11كل الله]        رحمه عزام الله عبد الشيخ وقال ،

القليل          هذا من وقليل المبادئ، هذه يحملون الذين هم قليٌل
الذين          قليٍل من قليٍل من وقليٌل المبادئ، هذه يبلغون الذين

من           قليٍل من قليٌل فهم المبادئ، هذه تبليغ أجل من يضحون



في].          12قليٍل[ الله سنة هي التباع في القلة هذه وسبب اهـ
ثم           رسلً، لهم يرسل بل هملً يدعهم ل فهو العباد، ابتلء

) : ّما         تعالى قال الطيب من الخبيث يميز ثم ببعضهم، يبتليهم
ِبيَث           ْلَخ ا َيِميَز ّتَى َح ِه ْي َل َع ُتْم أن

َ َما َلى َع ِنيَن ْؤِم ْلُم ا َذَر َي ِل ّلُه ال َكاَن
 ( عمران  آل ّيِب ّط ال : (  179ِمَن ّلُه   ال َيِميَز ِل تعالى وقال ،

ْعٍض        َب َلَى َع ْعَضُه َب ِبيَث ْلَخ ا َعَل َيْج َو ّيِب ّط ال ِمَن ِبيَث ْلَخ ا
ْلَخاِسُروَن        ) ا ُهُم ِئَك َلـ ْو أ

ُ ّنَم َه َج ِفي َلُه َع َيْج َف ًا َجِميع ُكَمُه َيْر َف
-  37النفال  ربه   -     عن سلم و عليه الله صلى رسول وقال ،

   (      ) : القلة  هذا ومع ، بك وأبتلي لبتليك بعثتك إنما وجل عز
محكم         في تعالى الله قال الله، بإذن المنصورون فهم

ّبْت: (          َث ُي َو ُكْم َينُصْر ّلَه ال َتنُصُروا ِإن ُنوا آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ
َ َيا التنزيل

محمد )  ُكْم َداَم ْق الشعبي.      7َأ الرصيد أن الله رحمك واعلم
رصيد    _    _   من تعالى الله بفضل بكثيٍر أكثر القاعدة لتنظيم

من      وغيرهم المسلمين والخوان الجيشالسلمي
   . دعاية    ليست وتلك وخارجه العراق داخل التنظيمات

ومدينتك،        حيك في من فسل القاعدة، لتنظيم ُقَها ِو أَس
ُ

ضخامة         وستعلم وقادته، الجهاد أئمة عن حولك َمَن وسل
في  _       ولكن فحسب العراق ليسفي الشعبي الرصيد

:   . الثاني  _      الشطر البطال أولئك به يتمتع الذي أجمع العالم
    :  . الكلمات    هذه أن اعلم أولً الشعبي بالرصيد الكتراث عدم

الظلم        من النسان فليحذر الشديد، والظلم التجني من
وقد     _   _  ، كذلك نحسبهم المقربين الله أولياء ظلم وخاصة

     ) : ْا      ُنو ُكو ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ
َ َيا التنزيل محكم في تعالى الله قال

َلى         َع ٍم ْو َق َنآُن َش ُكْم ّن ِرَم َيْج َولَ ِقْسِط ْل ِبا َداء َه ُش ِه ّل ِل ّواِميَن َق
ِبيٌر           َخ ّلَه ال ِإّن ّلَه ال ْا ُقو ّت َوا َوى ْق ّت ِلل ْقَرُب أ

َ َو ُه ْا ُلو ِد ْع ا ْا ُلو ِد ْع َت ألّ
َ

المائدة  )  : ُلون ْعَم َت من      8ِبَما الكثار تتجنبوا أن أدعوكم وإني ،
عليها          لكم ول برهان، فيها ليسلكم التي الملحظات ذكر

المجاهدين،        فعل تفعلوا أن تستطيعوا لم وإن مستند،
      : تسـ    لم إذ الشمس فاعكسضياء الشاعر قال كما فكونوا
 :  . إن        ًا ثاني القلم فليكسر وإل العلياء مدارج تستغل أن تطع
من        الناسوإخراجهم دعوة في ومساعيه التنظيم أعمال
ليس        المسلمين كلمة توحيد في والسعي والضلل، العمى

واضحة         العالم أرجاء جميع في ولكن فحسب العراق في



     . تحركات    من ًٍا واضح هذا ويتجلى بذلك يشهد والواقع بينة،
في         الله أنسرحمه أبي والشيخ مصعب أبي الشيخ
اليام،        هذه في مصعب أبي الشيخ وتحركات السابق،

إلى         العراق من السلم أهل جهود لتوحيد يسعى فرجل
العراق         داخل السلم أهل بأمر يهتم ل كيف أفغانستان،

  . إذا        و ببعيد ّنا ع الشورى مجلس وما صفهم، لتوحيد ويسعى
_       . للتنظيم   التابعة الشرعية اللجنة أن فاعلم تعلم تكن لم

تسعى         _  اليوم هذا وإلى الشامي انس أبي الشيخ عهد في
. وسائل       بعدة وذلك بدينهم وتبصيرهم المسلمين لدعوة

النصرة        وبواجب بالله وتذكيرهم العشائر شيوخ الجلوسمع
     . سمح     إذا الجمعة يوم الخطابة الله سبيل في والجهاد للدين

  .     . أفلم  نشر النافع الكاسيت شريط نشر المني الوضع
 _    . بشكل  والمطويات الكتب نشر المجاهدين عمليات

    . دوري _     بشكل البيانات نشر الدين أبواب جميع في دوري
   . المسلمين،    أبناء تدريس المكان بقدر اللتباس وتوضيح

 . توزيع       المنة الماكن في القران تحفيظ حلقات وإقامة
المسلمين       وتبصير المسلمين، نساء بين السلمي الحجاب

      . محيا   في السلم نور ظهر حتى والختلط الحجاب بأحكام
إلى         فر والغافل للجهاد، توجه فالقاعد المسلمين، من كثير

على           يتسابقن النساء تجد بل البقين، من كان أن بعد الله
الديان،       الواحد بشرائع واللتزام السلمي، الحجاب ارتداء
في          الجهاد مع الدعوة هذه مثل من ودعوتكم أنتم فأين

    . أن      الله رحمك واعلم الحرمان هذا حرمان فأي الله، سبيل
المسلمين         عن ًا ودفاع الله، لدين نصرة بنفسه يضحي الذي

الناس          دعوة في يستطيع ما يبذل أن أحرى لهو وأعراضهم،
رب.         عن بنفسه بخل رعديد جبان كل وأن للتوحيد

فريق         إليه وأشار الدين، مناصب أعلى اعتلى ولو العالمين،
الناس         دعوة في المستطاع يبذل ل فإنه المؤمنين، من

        : أن.  للموحد ينبغي ل أنه الله رحمك اعلم ًا ثالث للتوحيد
التوحيد          يظهر أن لبد بل دينه، وأصل عقيدته في يداهن

عن           تعالى الله قال وكما لئم، لومة فيه يخاف ل ًا إظهار
  ) : َدا       َب َو ُكْم ِب َنا َفْر َك قومه من الضعيف مكان في وهو إبراهيم

( ُه         َد َوْح ِه ّل ِبال ُنوا ْؤِم ُت ّتى َح ًا َبد أ
َ ْغَضاء َب ْل َوا ُة َو َدا َع ْل ا ُكُم َن ْي َب َو َنا َن ْي َب



. 4الممتحنة : يكفر       العلماء من كثيرون يفعله كما ل ،
لومة        فيه يخشى ل ًا إظهار العقيدة ويظهر الطواغيت

   . العامة.!!!     الخطب أما ًا طبع الخاصة المجالس في لئم
   !!!. ُسئل      إذا و الطاغوت أمره لولي يدعو فإنه والمحاضرات

ل:           هو ذلك بعد ثم بطشهم، من ًا وخوف لهم، ًًة مدارا قال
على         فيحكم الجهاد، واقع يتعايشمع ول الحداث يخالط

تجد           ل ثم أخرى، وسيلة أية أو الرسائل طريق عن المور
        . أسره   الله فك قتادة أبو الشيخ وصف وكما التشنيع إل منه

بعنوان        والذي الصوتي شريطه في القوم هؤلء حال
  ] : يجلس(  _   )   كمن قال حيث الثاني الجزء المصطلحات

هنا          وتنشأ مصيبة، هنا وتنشأ جهاد، هنا ينشأ الجلد ليمارس
   . الشيخ       هذا أولً إليه الناس فيأتي قضية، هنا وتنشأ مشكلة،

العبارات         يطلق هو بل الشرعي، بالحكم يتعامل أن يرفض
كانت          السمين لبسها إذا التي العباءة شأن هو كما ويوسعها،

فهو         جيدة، عليه كانت النحيف لبسها وإذا جيدة، عليه
اللبسة       أنواع يستخدم كما العبارات من يستخدم

. تسير          أين ليرى بعيد من ويرقب تميزه، ل التي الفضفاضة
ورجٌل           حرٍب، مسعر هو ٍذ إ حين أكله، آتى قد ٌد جها أهذا

الناس         ُأوذي وإذا أخرجه، الذي الرأي وصاحب فيه، قادته
أو          مثلً، القدرة عدم بسبب فاعلها على الله قدرها بهزيمة

يمارس         عباءته تحت من عصاه أخرج مثلً، ٍة معصي بسبب
وأمثالهم   ].       بهؤلء الحرى كان أما اهـ المسلمين على الجلد
يقولوا         أن يستطيعوا لم وإذا والتحديث، الناس يعتزلوا أن

      . التوحيد،    حمى حامي يا أنت وأما الباطل يقولوا فل الحق
الهالكين،         بكثرة تغتر ول السالكين، قلة تستوحشمن فل

. القوانين       وأرباب الطواغيت وحارب الدين، شعائر وأظهر
إبراهيم       (   ): ملة كتابه في المقدسي محمد أبو الشيخ قال

عقود[         ديوان في سحمان بن سليمان الشيخ ويقول
الحسانص    المنضدة الدين:   77، 76الجواهر هذا إظهار

وبغض          تبدو وعداوة كفــار معشر هم ْْذ إ بالكفر لهـم تصريح
كاف          القلب وليس هـذا أفكـــار لكم أما للعقول يا ظاهــر

تأتي          أن المعيار لكنما المعيار هو وما منه والحـب بغضه
أسره     ].      الله فك وقال اهـ وجهار لهم ًا وتصريح ًا جهـر بـــه



   : الدين (   ): [     أن يظنون قال من الله ورحم إبراهيم ملة في
وسالم         المل عن والسكوت صلة وفعــل الفــل في لبيك

والبغض           الحب إل الدين وما قل قد الدين لذا من وخالط
بن           الوفاء أبو ويقول ِم وآث ٍو غا كل من البرا كذاك والول

     " : السلم    تعرفمحل أن أردت إذا تعالى الله رحمه عقيل
أبواب         في ازدحامهم إلى تنظر فل الزمان، أهل من

إلى        انظر ولكن بلبيك، ضجيجهم في ول المساجد،
الدين        حصن إلى اللجا فاللجا الشريعة، لعداء مواطأتهم

أوليائه       إلى والنحياز المتين، الله بحبل والعتصام
فأفضل       المخالفين، أعدائه من الحذر والحذر المؤمنين،

وجهاده          ورسوله الله حاد من مقت تعالى، الله إلى القرب
-     " السنية     الدرر من اهـ المكان بقدر والجنان واللسان باليد

ص   الجهاد قطب].       _238جزء سيد الديب العالم وقال اهـ،
( الطريق    _   [(   في معالم فصل في واسعة رحمة الله رحمه

ص(  _   بعيدة بالسلم)]: [     602نقلة الناس إلى نتدسس لن
المنحرفة،       وتصوراتهم شهواتهم على نربت ولن ًا، تدسس

التي        الجاهلية هذه الصراحة، غاية صرحاء معهم سنكون
     .[ فمتى      عظيم، أمٌر وهنا اهـ يطيبكم أن يريد والله خبث فيها

كما         والرصيد، التأييد ذلك عنه سقط التوحيد، المسلم أظهر
الملحظة          مكة في وسلم وآله عليه الله صلى النبي كان

المعركة:        أرض من والخروج الخصوم، دائرة توسيع الرابعة
 :      . هذه   التكلن وعليه التوفيق وبالله أقول أخرى ساحات إلى
 :  :   : فمن    الشرعي الول الوجه وجهين من مردودة الملحظة

يقيموا         أن عباده أمر لله، الرض أن الشرعية المسلمات
تنكب،        من الطريق فتنكب فيها، واستخلفهم حكمه، فيها

    . أن      العلم أهل وذكر بالله والعياذ بالكفر الرض حكمت حتى
تحولت         الكفار، عليها وتغلب بالكفر حكمت إذا السلم ديار

 . قال          لساكنيها اعتبار ول وحرب كفر دار إلى إسلم دار من
    : كافر      تغلب ما إذا تعالى الله رحمه سحمان بن سليمان
أحكام          بها وأجرى الوجل بها وحل إسلم دار على متغلب
أحكام            بها وأوهى مهل بل ًا جهار فيها وأظهرها علنيا كفر

كفر          دار فذي وينتحل فيها السلم يظهر ولم محمد شرع
فيها            من كل وما بالنحل الدراية أهل قال كما محقق كل عند



على          ًة وعلو العمل صالح على فيها امرئ فرب بكفره يقال
عسكري        احتلل وطأة تحت ترزح السلم فبلد هذا

      . حدود،  يفرقها ل واحدة السلم وأراضي وفكري وسياسي
شرقها         من أرضالسلم بل عرقيات، أواصرها ّطع يق ول

   . فهي      الحدود وأما السلم رابطها أرضواحدة غربها إلى
والفرنسيين      _   النجليز الصليب عباد من القدماء صنيعة من

   . هذه_       يحرم وشرعنا العباد وفرقوا ، البلد بها فقسموا
ًا        شيع المسلمون تفرق الحدود فبهذه تحريم، أيما الحدود

وللتربة        يقاتلون، الوطن أجل فمن وعادوا، فيها ووالوا
تعالى       والله ويصولون، ينازلون الجنس وعن يناضلون،

يقيمون: (         الذين آمنوا والذين ورسوله الله وليكم إنما يقول
الله     *    يتول ومن راكعون وهم الزكاة ويؤتون الصلة

فمن        )  ، الغالبون هم الله حزب فإن آمنوا والذين ورسوله
أيما         مخطئ فهو العراق بحدود محصور الجهاد أن ظن
ًا         اعتبار الحدود لتلك يرون ل والجهاد التوحيد فأهل خطأ،

نافع          بن وعقبة وعمر بكر أبي كنظرة السلم لبلد فنظرتهم
قد           أنه فليعلم هؤلء نظرة غير نظر ومن زياد، بن وطارق

     . حدود،     يحده ل الجهاد إن المسير وأخطأ السبيل سواء ضل
التوحيد         أهل أن فلو الولويات لكنها عوائق، تعيقه ول

أدنى         عليهم يكن لم لشركهم الصين أهل قاتلوا والجهاد
الله،           كلمة إعلء يبتغون داموا ما جهاد في هم بل تثريب،

الحروب        بأمور المسلمين أعلم هم والجهاد التوحيد وأهل
الجهاد          كان إذا إل توسيع ليسهناك أنه والشاهد وأولوياتها،
ول          المقولت، هذه على دليل ول البلد، تلك في ًا محرم

     . يعملون   الجهاد أهل من والموحدون التأويلت لهذه حجة
فما           يسرة، ول يمنة عنه يحيدون ل وشرعته الله منهج وفق

اعتبره        وما لتحقيقها، ساعون فهم مصلحة الشارع اعتبره
  . من     ًا وكثير لزالتها ساعون فهم مفسدة الشارع
واستحسنوا      استصلحوا والدعوة العلم على المحسوبين

الله         _ شرع لتحكيم فسعوا الله، به يأذن مالم بعقولهم
 . فالمصالح _      الكفرية أو الشرعية غير بالطرق زعموا

بميزانه،        ووزنه بالشرع ضبطه يجب واسع باب والمفاسد
 . إن          والدنيا الدين فسد وإل الغارب على الحبل يترك ل وأن



به  _   _     يأذن لم فيما الشرع في والستحسان الستصلح
عقول           وأن ناقص، الدين أن على جلي واضح اتهام هو الله

الستصلح     فأصحاب وأحكم، أكمل المستصلحين
أهواءهم _    _   اتبعوا بالشرع المنضبط غير والستحسان

البرلمانات       دخول جعلوا حتى لعقولهم، الشرع وطوعوا
الوسائل         أهم من التشريع في وتعالى تبارك الله ومضاهاة

جعلوا     _  _   وآخرون ، بزعمهم الله شرع تحكيم إلى للوصول
] والعلمية   العمرانية والسلم]    13النهضة المثل الطريق هي

أن     _  _     ننكر ل ونحن ، بزعمهم الرض في الله شرع لقامة
لقامة         المادية السباب من سبب تكون قد النهضة هذه
تكفي         ل لكنها الصحيح، التوظيف وظفت إذا الله شرع

الدين،          هذا افترضعلينا وجل عز فالله الله، شرع لقامة
ففرض         نشره، ثم ومن وحمايته به والعمل باتباعه وأمرنا

ُعَم     _  _  لي الطلبي الهجومي و الدفاعي بنوعيه الجهاد
أسباب         إلى وجل عز الله وأرشدنا المعمورة، أرجاء السلم
 ) : َها       ّي أ
َ َيا وتعالى تبارك فقال الغزوات في اليمانية النصر

ُكْم          ّل َع َل ًا ِثير َك ّلَه ال ُكُروا ْذ َوا ُتوا ُب ْث َفا َئًة ِف ُتْم ِقي َل َذا ِإ ُنوا آَم ِذيَن ّل ا
: النفال)  ِلُحوَن ْف نبيه      45ُت وطاعة وجل عز بطاعته وأمرنا ،

بؤنا          وإل بيننا فيما نتنازع ل وأن لمرائنا والطاعة والسمع
  ) : َلُه     َوَرُسو ّلَه ال ُعوا ِطي أ

َ َو فقال الريح بذهاب ُبلينا و بالفشل،
َع         َم ّلَه ال ِإّن ِبُروا َواْص ُكْم ِريُح َهَب ْذ َت َو ُلوا ْفَش َت َف ُعوا َناَز َت َول

: النفال)  ِريَن ِب :46الّصا فقال      بالصبر وتعالى تبارك وأمرنا ،
    .( النصر(     أسباب إلى وأرشدنا ِريَن ِب الّصا َع َم ّلَه ال ِإّن ِبُروا َواْص

  ) : َما      ُهْم َل ّدوا أِع
َ َو وتعالى تبارك قوله في وذلك المادية

ِه          ّل ال ّو ُد َع ِه ِب ُبوَن ِه ُتْر ْيِل ْلَخ ا َباِط ِر َوِمْن ٍة ّو ُق ِمْن ُتْم ْع َط َت اْس
َوَما         ُهْم َلُم ْع َي ّلُه ال ُهْم َن َلُمو ْع َت ل ِهْم ِن ُدو ِمْن ِريَن َوآَخ ُكْم ّو ُد َع َو

ل          ُتْم ْن َأ َو ُكْم ْي َل ِإ َوّف ُي ِه ّل ال ِبيِل َس ِفي ٍء َشْي ِمْن ُقوا ُتنِف
: النفال)  َلُموَن ْظ :60ُت وسلم       عليه الله صلى النبي وقول ،

)      ( ّدوا(    َأِع َو آية في القوة لمعنى مفسر الرمي القوة إن أل
     .( المؤمنة     الفئة توكلت ما ومتى ّوٍة ُق ِمْن ُتْم ْع َط َت اْس َما ُهْم َل

اليمانية         السباب تحقيق في وسعت التوكل، حق الله على
نزل         السماء، سبب إل يبق لم حتى واستنفدتها والمادية

  ) : َنْصَر       ِإّن أل
َ العزة رب من الصادق والقول الكيد الموعود



      .( المسلمين  على وجب مصلحة أعظم إن ِريٌب َق ِه ّل ال
الله،          شرع وإقامة التوحيد راية رفع الرضهي في تحقيقها

الرض         من إزلتها المسلمين على وجب مفسدة أعظم وإن
بلغت       -   وقد الحجة تبلغهم أن بعد والمشركين الشرك هي
إل-          تزول ل المفسدة وتلك تتحقق ل المصلحة وهذه ،

فل        الشارع، نصعليها التي الشرعية والوسائل بالطرق
والقتال         بالدعوة إل والتنديد الكفر يزهق ول التوحيد يتحقق

السلمية        الحلول أما عباده، على الله افترضه الذي
عليها        يقوم فل الكفرية التشريعية البرلمانات أو النبطاحية،
 :  :   . بعد     العسكري الثاني الوجه والتنديد الكفر إل يعتليها ول

بإذن         نبين الشرعي الجانب من الملحظة بطلن تبين أن
في           مقدمة من لنا بد ول العسكري، الجانب من بطلنها الله

   . كل      يعلمه فمما البطلن هذا لنا ليتضح العسكري الجانب
 : أقسام       أربعة إلى تنقسم الحروب أن حرب. 1عسكري

 .[ نظامية [    غير تقليدية حرب نظامية.  2عصابات حرب
التي.     [  3تقليدية.  الحروب وهي تقليدية غير نظامية حرب

 .[ بيولوجية      أو نووية أسلحة فيها .4تستخدم باردة.   حرب
اليمان        بعد المستضعفين سلح فهي العصابات حرب فأما

الحروب _   _       من النوع وهذه عليه، والتوكل وجل عز بالله
الرض          وجه على قوة أكبر فإن الواقع على يطبق حين

هذا          تستخدم ضعيفة قوة على القضاء عن العجز كل لتعجز
للنصر،       المادية السباب من العصابات وحرب السلوب،

بالتقوى        التزود بعد الستخدام حق المؤمن استخدمها فإذا
ومتى           مرتد، ول كافر أمامه يقف ل فإنه الله، على والتوكل

ظل            في خاصة الله، يشاء أن إل بالفشل باء عنها تحول ما
  ) : لهم       وأعدوا وتعالى تبارك قال وقد للعدو، الجوي التفوق
الله           عدو به ترهبون الخيل رباط ومن قوة من استطعتم ما

من )   _    _   تعد الزمن هذا في العصابات وحرب وعدوكم
النصر        أسباب تحقيق المؤمن وعلى المادية، النصر أسباب

عباده        على بنصره الله يمّن حتى والمادية اليمانية
 : المرحلة.      ثلث وهي مراحل العصابات ولحرب المؤمنين

 :     : المرحلة:   هذه مميزات ومن الستنزاف مرحلة )1الولى
 . الرض       من كبيرة رقعة في العدو المجاهدون) 2انتشار



تضرب       الحجم، صغيرة وأطقم مجموعات شكل على
 . مكان           أو لون أو شكل لها ليس تتلشى ثم العدو )3مفاصل

المحتلة   (      المنطقة داخل العدو دوريات نظامية العدو حركة
معلومة       ).  أوقات في يومي روتين شكل حركة) 4على

معينة،         طريقة ول وقت لها ليس نظامية غير المجاهدين
 . والعمليات    والمكان الشكل المرحلة)   5متنوعة هذه في

هويتهم        وكشف المجاهدين لضرب فخاخ نصب العدو يحاول
     . نصب    في العدو طرق وأما عليهم القضاء من ليتمكن

 -  : إظهار     أ كالتالي فهي للمجاهدين العسكرية الفخاخ
   -  . بعض    من النسحاب ب قوتهم المجاهدون ُيظهر ل الضعف

المجاهدون       ليأمن للعدو، بالنسبة مهمة الغير المناطق
حتى       تمركزهم وأماكن وقوتهم أنفسهم بإظهار ويبدأوا

وهذا         نهائي، بشكل المنطقة ترك قد العدو أن يظنوا
أنه         بمعنى العدو من ًا تكتيكي ًا انسحاب يكون قد النسحاب
فترة          في العدو أن العلم مع جديد، بأسلوب ولكن سيعود

بالتواجد       المنطقة عن غيابه وعند التكتيكي انسحابه
العمل       وهو آخر بشكل موجود فإنه العسكري

العملء،        زرع من يكثف الفترة هذه ففي الستخباراتي،
جمع         على العمل مع منهم، ممكنة شبكة أكبر ونشر
المجاهدين       عناصر على للقضاء يؤهله بشكل المعلومات

ويتخبط)       6ورموزهم.  توازنه العدو يفقد المرحلة هذه في
عدوه         من النتقام عن فيبحث الهجمات، وتيرة ارتفاع مع

.  : أ          لمور وذلك العشوائي القتل إلى يعمد ثم ًا، أحد يجد فل
 .  . إضعاف      ب المكان قدر المناصرين الناسوتقليل إرهاب

 . وبعد       المكان قدر المجاهدين لدى الشعبي الرصيد مستوى
العشوائية،        الجماعية العتقالت إلى يعمد ًا عشوائي يقتل أن

    .  : ممكن     قدر أكبر جمع أ لمور وذلك بهم المشتبه واعتقال
   .  . وتقليل    الناس إرهاب ب للمجاهدين الموصلة الخيوط من

   .  . الرصيد   مستوى إضعاف ج المكان قدر المناصرين
 . المجاهدين   لدى هذه)    7الشعبي في المجاهدين على

من         وانسحابه العدو ضعف بمظاهر يغتروا ل أن المرحلة
العسكرية        تشكيلتهم ُقوا ْب ُي أن عليهم بل المناطق، بعض

القديم       بنفسالسلوب الستمرار وعليهم هي، كما



      [ العدو،[   ضد العمليات وتيرة رفع مع التلشي ثم الضرب
ومن          جانب، من الرضهذا من رقعة أكبر في ونشرها

العدو،         عملء استهداف مواصلة من عليهم لبد آخر جانب
قواعده         في العدو يؤسر وبدونهم ويتمكن، العدو يعمل فبهم

على            يلوي ل تخبط قواعده من خرج وإذا يشعر، ل حيث من
  . رأينا      وقد الطير ّطُف َتَخ ُي كما المجاهدون وتخطفه شيء،

وهذه        السلوب هذا على استمرت العراق في ًا مدن
ًا         ومدن والمان، بالمن تنعم الن إلى زالت فل المميزات،

ول           المعد، الفخ في فوقعت سبق مما ًا بعض تطبق لم أخرى
 :     . المرحلة     هذه بعضقواعد بالله إل قوة ول فصل. 1حول
     : ضربخطوط   العبارة بهذه المقصود الرأس عن الجسم

مركز         عن المكان قدر وفصله جسمه وتقطيع العدو، إمداد
فرصضربه         كانت أكبر العدو انتشار كان فكلما قيادته،

إمداد        مثلًخط فالردن أكثر، إمداده خطوط وتقطيع
إمداد        خط وإيران وتركيا، الكويت وكذا للمريكان رئيسي

 . المشركين  :   2للرافضة عند.   المعلوم من المرحلة مدة
أن         فلبد فترتها طالت إذا الستنزاف مرحلة أن العسكريين

هذه          قصرت وإذا ًا، زمن أقصر مراحل من بعدها ما تكون
  . يكون        وقد المراحل من بعدها ما تطول أن فلبد المرحلة
يكون        وقد للمجاهدين، ًا خطير ًا مؤشر المرحلة هذه قصر

هذا          يكون وقد سليم، غير انتقالً المرحلة هذه من انتقالهم
من         فيه فوقعوا للمجاهدين العدو أعده ًا محكم ًا فخ النتقال

 . يشعرون   ل الذي.     3حيث والزمان المكان في اضرب
مكان:         يحدد أن العصابات حرب رجل على يجب تريده
وحجم         التأثير قوة حيث من بدقة، ويختاره العدو ضرب

المنطقة.        اختيار فعليه ًا كمين العملية كانت فإذا الخسائر
خط        و له، المناسب والساتر الكمين، لنصب المناسبة

     . فعليه  استشهادية العملية كانت وإذا المن النسحاب
تحديد         مع للعدو، منها الوصول يمكن ثغرة أضعف اختيار
يعرف         أن بعد بدقة، للتنفيذ الهدف في المناسب المكان
القاعدة          دور يأتي عندها العدو، فيها يفتر التى الوقات أهم

أحد.   [  ]:    4التالية.  من القاعدة هذه المباغتة المفاجأة عنصر
بالله         اليمان بعد المعارك، في المادي النصر أسباب أهم



يدري         ول بصره، ويعمى العدو، ُيبهت فبها عليه، والتوكل
مع         المناسب، الزمان يحدد حين فالمجاهد به، حل ماذا

المناسبة،      بالسرعة المناسبة، بالسرية المناسب، المكان
[  ]       ، المباغتة المفاجأة عنصر يحقق الحالة هذه في فإنه

والفضل        المريكية، للدارة الطازج اللحم من هدية ويرسل
 . بعد     ومن قبل من : 5لله إن.     والفرار التلشي فن تعلم

ذي        العدو ضرب بالساسعلى مبنية العصابات حرب
ضعيف         صغير جسم َبِل ِق من المفاصل في الضخم الجسم

في           تكمن الضخم الجسم نقاطضعف أن إل قوة، ليسله
 _     ) : عنصر  العدو كهدفلسقاط المفاصل اختيار أمور ثلثة

   .( الجسم _     بقي فلو النحياز وسرعة التلشي فن المباغتة
هذا         فإن الكبير، للجسم ضربه بعد انحياز بدون الصغير

. الكبير         للجسم سائغة ولقمة سهلً ًا هدف يجعله أن كفيل
يكسبه        الضرب بعد الصغير الجسم تلشي فإن ًا وأيض

       : وهذا:  الشتباك حالة في ًا حسي الجسم ضرب الول أمرين
 :  . ضرب     والثاني والمادي والعسكري البشري الستنزاف هو
العارم         الغضب في ذلك ويتمثل النحياز، بعد ًا معنوي الجسم

الغضب          وهذا ينتقم، ممن يدري ل حين العدو يكتسبه الذي
انكسار          إلى الوقت مع يتحول فإنه انتقام بدون استمر إذا

 . وهذان        القتال يترك ثم ومن المعنوية العدو روح في
في         القوية الجيوش هزيمة أسباب أهم من هما العنصران

في [  _     العدو رغبة كسر القتصادي الستنزاف المعارك
:   6القتال].   : صاحب.    كان من أولً العداء مفاوضة احذر

:  . ًا         ثاني المفاوضات فلم قتل، يخيفه ول أسر، يهزه ل عقيدة،
بدأ         فقد المظلم النفق هذا العصابات رجل يدخل حين

    .. أو      الدين، من بالنسلخ إل تنتهي ل التي التنازلت بسلسلة
 . ولذا   ..      للعدو الوراق ُكِشفت أن بعد ولكن والتوبة العودة

يقدم           لم ما نتيجة إلى العدو مع يصل المفاوضلن فإن
هي          بل فعله، المجاهد على ينبغي ل مما وهذا تنازلت،

أن        المجاهد وعلى والخرة، الدنيا في والخسارة الخيبة
قول         وليتذكر غيره، رضى على وطاعته الله رضى يقدم

       ) : ّتى   َح ّنَصاَرى ال َولَ ُد ُهو َي ْل ا َعنَك َتْرَضى َلن َو وجل عز الله
البقرة  )  :  ُهْم َت ّل ِم َع ِب ّت فلن.     120َت تنازلت من قدم فمهما



_    _   . المرحلة   هذه في العدو أساليب العدو عنه يرضى
 : وأهله   الجهاد :   1لسقاط جر)  العدو يحاول المفاوضات

المفاوضات      طاولة إلى المقاتلة والجماعات المجاهدين
ول          يرضى ل المعركة أول في فالعدو السلح، عن للتخلي

في          لنه الرهابيين، التفاوضمع الحوال من حال بأي يقبل
إلى         انتقل فشل فإذا العسكري الحل يجرب المرحلة هذه

    .  : وأهله،   الجهاد صفوف تفريق أ لمور وذلك المفاوضات
على         والثابت المفاوضات، إلى يتوجه مرض قلبه في فالذي

   . العدو       يحاول ثم ثباته على يبقى الجمر القابضعلى دينه
المتساقطين     واستخدام بالثابتين، المتساقطين ضرب

. يشعروا         لم أم شعروا الثابتين، لضرب المكان بقدر كأداة
     : بدء.     من الوقت هذا في الوراق وكشف الوقت، كسب ب

لكسب       الستخباراتي نشاطه من العدو يزيد المفاوضات
وكشف       المجاهدين، مراكز عن المعلومات من مزيد

تم         فقد المفاوضات نجحت إذا الحوال كل وفي أوراقهم،
مع           منها جزء أو الجهاد عجلة إيقاف من العدو أراده الذي

كشفت        فقد المفاوضات فشلت وإذا انتكس، من انتكاسة
ًا       وأيض الضربات، بقية المخدوع المفاوض وليستلم الوراق،

ليلتقط        الوقت من مزيد العدو تكسب المفاوضات فإن
يعود        ثم ومن تكتيكاته، ويغير صفوفه، ويرتب أنفاسه،

       . ل   أن والجهاد التوحيد أهل على ويجب جديد بشكل للقتال
المفاوضات،        طلبه عند الرد مجرد العدو على يردوا

النسحاب       بعد العدو مصائد ثاني هي فالمفاوضات
 . وليحذر        رد خير وهذا عملياتهم تكثيف عليهم بل التكتيكي،

الدين،         من النسلخ هو فإنما المفاوضات، مغبة من اللبيب
النفق          هذا ولوج أراد من كل وليعلم عروة، عروة ونقضه
  )   .. َهُب   ْذ َي َف ُد َب الّز أّما

َ َف القريبة والنهاية النهاية أنها المظلم،
 :  ( الرعد        َلْرَِض ا ِفي ُكُث َيْم َف ّناَس ال ُع َف َين َما َأّما َو َفاء .17ُج
على         وحافظ الصيل، خطه على الجهاد ركب استمر فإذا

عظيم         _ آخر فخ إلى العدو انتقل والمادي اليماني السببين
سياسي          حل أول فشل ثم العسكري، الحل فشل أن بعد

 . هو(  ) _    الفخ وهذا أو)   2المفاوضات جماعة تشكيل
للعدو         موالية الظاهر في جهادية صبغة لها قتالية جماعات



       : جهادي  طابع لها جماعة لتشكيل العدو يعمد الباطن في
تجاه       عملياتهم تركيز ولضعاف المجاهدين، لضرب وذلك
بدأت         النوع هذا من جماعة ظهرت فإذا والعملء، المحتل

التأييد        لكسب وذلك للعدو خفيفة ضربات بتوجيه أولً
ضد          بالعمل الجماعة هذه تبدأ المرحلة هذه بعد ثم الشعبي،

   :  : عن    المعلومات جمع الول مهمين خطين في المجاهدين
:  . والثاني      بها العدو وتزويد تمركزهم وأماكن المجاهدين

اغتيال      لعمليات والتخطيط بالمجاهدين التحرش محاولة
     . هذه  تبدأ التحرش شدة ومع ورموزهم للمجاهدين
المجاهدين      سيقاتلون وأنهم بالسلح، بالتلويح الجماعات
بالبرياء    _  ويقصدون البرياء يقتلون الذين التكفيريين

أدنى    _      تحصل إن ما ثم والعملء الوطني والحرس الشرطة
بهم          إذا التوحيد، أهل مع الجماعة هذه من مفتعلة مشكلة

الحسبان،         في تكن لم التي الحرب وتبدأ السلح يرفعون
فيصف          يقفون اليام من يوم في كانوا القوم فهؤلء
موقف        في بهم إذا مقدمات وبدون وفجأة المجاهدين،
    . صنعها    التي المصيدة هذه التوحيد لهل المناوئ العدو

 : لمور       وذلك المصائد أخطر من هي تبدأ.   1العدو أن قبل
تعمل       الجهاد وجماعات العميلة الجماعة بين المعارك

وتدعي       المجاهدين صورة لتشويه جاهدة العميلة الجماعة
_    _    ، والعملء الشرطة أي البرياء يقتلون الموحدين أن

شرطي         كل ولء العميلة الجماعة تكسب الفترة هذه وفي
 . وأهله      للجهاد مبغض وكل وعميل بدء.   2وجندي عند ثم

العميلة     [   ] الجماعة والمرتدين التوحيد أهل بين المعارك
   : أن     كيف انظروا العامة لجماهير المرتدون هؤلء يقول

ويقصدون     _  ويقتلونهم المسلمين يقاتلون التكفيريين هؤلء
يقاتلوا  _       أن إل خيار للمجاهدين وليس أنفسهم بذلك

ًا        وحفاظ للعامة ًء إرضا يتركوهم أو الدين، وينصروا المرتدين
وتندثر       الدين، فيسقط الشعبي والرصيد التأييد على

أو           أسيٌر إل منهم يبقى ل حتى التوحيد أهل ويقتل معالمه،
سخط         لو حتى المعبود إرضاء التوحيد أهل فيختار ٌد، طري
التوحيد          أهل مع يبقى ل حتى والرصيد التأييد فيقل العبيد،

 . ومنهاجهم      عقيدتهم على كان من القتال.   3إل أثناء وفي



يحولوا         أن الردة لهل قتالهم عند التوحيد أهل يضطر
شبه        حرب إلى عصابات حرب من العسكري تكتيكهم

و       تحركهم وطرق المجاهدين مراكز فتكشف نظامية،
 . العدو         دور يأتي المرحلة هذه بعد ثم هوياتهم، بعد. 4تعرف

ويتلشى        العدو يضرب ًا مختفي ًا جسم المجاهدون كان أن
يخوض       فعندما المعالم، واضح ًا ظاهر ًا جسم أصبح

المحتل       العدو يأتي المرتدين مع معارك المجاهدون
يكثف       ثم إمدادهم وخطوط الخلفية قواعدهم ويضرب

فالجسم      المجاهدين ضد العسكرية عملياته العدو
ثم       يتربصون، والمرتدون حانت، قد والفرصة مكشوف،

     . فيضطر  عملياتهم من المرتدون فيكثف البلء يشتد
العدو       فيعود غائلتهم، ودفع قتالهم لمواصلة المجاهدون
في       المجاهدون فيقع الخلف، من المجاهدين ليضرب

 . لهم      الكامل الستنزاف يتم حتى سقوط.  5كماشة بعد
إذ       المناطق، هذه على المرتدين وسيطرة المجاهدين

مدعين        من يتحولون بصر لمحة وفي المرتدين بهؤلء
ويقيم        العدو وجيشيحمي شرطة رجالت إلى للجهاد
والجهاد.           التوحيد أهل تعدى فإن سبق ما كل بعد و دولته

انتقل         عدوهم، على النصر لهم الله وكتب البتلءات، هذه
التنبيه          مع سبق، مما ًا خطر أشد جديدة مصيدة إلى العدو
آن          في تليها والتي المصيدة هذه يستخدم قد العدو أن

 : هي.    التالية والمصيدة من)    3واحد والخونة العملء تحريك
    : أخطر    من السلوب هذا الدين ورجالت القبائل مشايخ
ورجالت       القبائل فمشايخ بالمجاهدين، أنكاها و الساليب،
 . وهذا        الفرس مربط وهنا بهم، يتأثرون أتباع لهم الدين
     .  : وسائل   بعدة قوية دعائية حملة أ شقين على السلوب
من   _     والتقليل المجاهدين لتشويه العدو من تطلق

- .   - : مرئي  _    إعلم كالتالي الوسائل وهذه الشعبي رصيدهم
    - .   - . عبر  ًا جو ملقاة منشورات مقروء إعلم مسموع إعلم

      . دين.  رجالت ويتبناه يثيره شعبي تهييج ب الطائرات
ضد        شعبيه ثورة لحداث خونة قبائل ومشايخ منافقين

قتلة    (    ) (   هم ، الدمار سبب هم شعارات رفع مع المجاهدين،
وأهله، ).        للجهاد مخاض مرحلة تعتبر المرحلة وهذه البرياء



الكفر         أهل الثمرة فيقطف ًا ميت الجهاد يولد أن فإما
التوحيد          أهل ثمرته يقطف ًء وضا ًا حي يولد أن وإما والعلمنة،

 . فإذا       الدين ظلل ويتفيئون الثمار، بهذه فينعمون والجهاد،
كل        المجاهدون وتجاوز المرحلة، هذه في العدو اندحر

حرب        مراحل من الثانية المرحلة إلى انتقلوا العقبات،
: العصابات.       حرب مراحل من الثانية المرحلة العصابات

       : لن  المجاهدين أن عسكري كل يعلمه مما المساواة مرحلة
أو          المريكي العدو اندحار بعد إل المرحلة هذه إلى يصلوا

إل         المرحلة هذه إلى المجاهدون يصل ولن بالكلية، سقوطه
صاعدة،         الله إلى ومهٍج الطاهرة، الدماء من سيل بعد

  .   .. أبرز     ومن وصول ل والله فبغيرها صادقة، لله ودعواٍت
 : المرحلة   هذه أجزاء.    1مميزات على المجاهدين سيطرة

 . المعركة   أرض . 2من المتزايدة.     الجهاد أهل .3قوة
. ثابتة         وقواعد مراكز للعدو أن كما ثابتة، مراكز للمجاهدين

بسبب.       4 معنوياته وانكسار الملحوظ العدو تقلصجسم
. به       لحق الذي والمادي والبشري العسكري الستنزاف

عاد         فربما الحذر، توخي المرحلة هذه في المجاهدين وعلى
  . الواجب       ومن ًا مسبق ُه ّبر َد انسحاٍب بعد أخرى مرة العدو

وأطقمهم        العسكرية تشكيلتهم ُيبقوا أن الجهاد أهل على
الماضي        _ وبنفسالسلوب عليه، هي ما على القديمة

  . العناصر _     ومهمة جديدة عناصر ضم مع الستنزاف
والسبب        العدو، ضد النظامية شبة الحرب إقامة الجديدة
بقواته           المناطق هذه داهم العدو أن ِدَر ُق لو أنه ذلك من

تحت       للعمل العودة المجاهدين فعلى الضخمة، العسكرية
العدو         يواجهوا ل أن المجاهدين وعلى الولى، المرحلة ظل
العمل          على والجهاد التوحيد أهل استمر ما وإذا لوجه، ًا وجه

والنكسار       اليأس سيصيبه العدو فإن الوتيرة بنفس
 . وقد        ًا فعلي المناطق بعض لخلء سيضطر ثم ومن المعنوي،

وعلى   _    _  المرحلة هذه في التفاوض العدو يعرض
الله        بحمد لنهم بالكلية المفاوضات تلك رفض المجاهدين
    . من     والخيرة الثالثة المرحلة نزول في والعدو صعود، في
   .   : هذه   مميزات أبرز الحسم مرحلة العصابات حرب مراحل

الروح.     1المرحلة:  وانكسار الشديد والحباط اليأس



والفشل      البشري الستنزاف بسبب للعدو، المعنوية
الستنزاف.      2العسكري.  بسبب وذلك العدو اقتصاد ضعف

. 3المادي.  الرض.      من المتتابع العدو المعنويات. 4انسحاب
الظاهرة      القوة مع المتتابعة، والنتصارات المرتفعة،

وأساليب.         طرق في توضيح من سبق ما بعد للمجاهدين
اعلم        والجهاد، التوحيد أهل يخوضها التي العصابات حرب

وحلفائها        أمريكا ضد حربها في القاعدة استراتيجية أن
ثم     (     الرأسيسقط اضرب رئيسي أمٍر على تعتمد وأذنابها

ٍة  ).       كدول للقاعدة بالنسبة العالم أن واعلم الجسم يسقط
سقط         فمتى المريكي، الحاكم هو واحد سيد يحكمها واحدة

      . أن   علم الكلمات هذه فهم ومن دولته سقطت الحاكم
على         بل شبر، منها ُيستثنى ل معركة الرضساحة

العالم،       كل في ونشرهم المريكان تشتيت المجاهدين
يتم       حتى اقتصادهم، وضرب إمدادهم، خطوط وضرب

     . من   أن الله رحمك واعلم كامل بشكل استنزافهم
في        يقف لمن رادعة بعمليات القيام القاعدة استراتيجية
هذا        ويتجلى خندقهم، في ويدخل واليهود المريكان صف

والردن       والرياض ولندن مدريد عمليات في ًا واضح
   . على     أنبه وهنا العمليات من وغيرها والمغرب وإندونيسيا

       : تأت  لم الردن في الخيرة المجاهدين فعمليات مهم أمر
صحيحة،         ودراسة محكم، برنامج وفق كانت بل فراغ من

 : التالية   للسباب المطيع،.    1وذلك اليهود حارس الردن
الردن         سد اختراق فعليه المقدس ببيت الجهاد أراد فمن

للمخابرات.     2العظيم.  الرئيسي المركز الردن تعتبر
الشرق     CIAالمريكية  يسمى فيما اليهودي والموساد

في         اعتقالهم تم الذين القاعدة قادة من وكثير الوسط،
 . الردن      في العتقال رهن هم إمداد.   3باكستان خط الردن

 . العراق       في العميلة والحكومة للجيشالمريكي .4رئيسي
العراق         غزو بداية في الجيشالمريكي من أجزاء دخول

 . الردن   قبل لتدريب.      5من والمن الول المقر الردن تعتبر
        . ل  الحدث أرض عن يبعد الذي أن ًا ونظر العراقية الشرطة

يعرف         أن يستطيع ول الوضع، على يحكم أن يمكنه
الواقع        على الحكم تنزيل يمكنه ل وبالتالي المتغيرات،



المام           قال فقد دراية، ول معرفه به له ليس الذي الحربي
      : الفتوى    من والحاكم للمفتي يمكن ول الله رحمه القيم ابن

الواقع         فهم أحدهما الفهم، من بنوعين إل بالحق والحكم
بالقرائن        وقع ما حقيقة علم واستنباط فيه، والفقه

الثاني        والنوع علما، بها يحيط حتى والعلمات والمارات
به           حكم الذي الله حكم فهم وهو الواقع، في الواجب فهم

- سلم      -     و عليه الله صلى رسوله لسان على أو كتابه، في
الموقعين       )     أعلم اهـ الخر على يطبق ثم الواقع، هذا /1في

78     : عن.    فرع الشيء على الحكم تقول الفقهية والقاعدة
ول.         تفاصيله، تعلمون ل ٍر أم على تحكمون فكيف تصوره

العلم          وسائل من آذانكم في علق ما إل منه تعلمون
منكم           أجهل هو من نقلها ٍر أخبا من وصلكم ما أو العلماني،

. السبيل       سواء إلى والهادي الموفق والله بالحدث،
    : الستشهادية  العمليات في التوسع الخامسة الملحظة

:      . التسديد   وعليه التوفيق وبالله أقول الصل هي وجعلها
   . أنكم:    نعلمه فمما الستشهادية العمليات مشروعية أولً

وهذه      الستشهادية، العمليات ومشروعية بجواز تفتون
    :  . نعرف      أن لنا لبد ًا ثاني وبينكم بيننا عليها خلف ل النقطة

وهل       الستشهادية؟ العمليات على المجاهدون ركز لماذا
إل        العمليات من ليسلهم التنظيم في المجاهدون

كالكمائن        أخرى عمليات لهم أن أم الستشهادية؟ العمليات
إلى      والصواريخ والمدفعية واللغام والغتيالت والقتحامات

وبإذن         وتوضيح، تفسير إلى تحتاج أسئلة العمليات؟ تلك آخر
 . نقاط        عدة اللبسمن هذا نوضح تعالى طبيعة. 1الله

سهول:         عن عبارة العراق تضاريس أن المعلوم من الرض
حيث          الشمال في إل جبال فيها تجد أن َقّل َو وصحاري

المرتدين        تحتسيطرة الغالب في الجبال وتلك الكراد،
      . أن   قل الصحاري وتلك السهول وهذه كردستان أهل من

أرض          فغالبية غاباٌت، فيها تكون أن فضل ًا أشجار فيها تجد
  ( في    (   إل العصابات حرب بأسلوب للقتال صالحة غير العراق

النخيل         مزارع فيها التي النهار ضفاف على أو المدن،
هي.       2وغيرها.  للقتال الصالحة المناطق أن علمنا إذا

هذه         سكان حال نوضح أن علينا فوجب المأهولة، المناطق



ما.        _   إل ًا مجاهد فيهم تجد أن فقل الكراد فأما المناطق
داخل  _       بعمليات القيام المجاهدون أراد وإذا ربي رحم

حيث          من نوعية إل العمليات هذه تكون فل الكراد مناطق
وبالجملة        العدد، حيث من قليلة التنفيذ، وطريقة الهدف

  . حال       وأما ًا جد قليل المناطق هذه في المجاهدين فتواجد
عملء       فالرافضة وزيادة الكراد كحال فهو الرافضة

ومن.         المشاهد، الواقع خلل فمن السنة أهل وأما بالمجان
كلها         ليست السنة فمناطق بنا، مرت التي الحداث خلل

يكثر        التي فالمناطق اللغام، وزراعة الكمائن لنصب صالحة
على         يصعب العمالة أمر تتبنى التي والقبائل العملء، فيها
بلغوا         فربما فيها، ألغام زراعة أو كمائن نصب المجاهدين
على        بالتفاف فقاموا بلغوهم وربما يأتوا، فلم المريكان
بالقصف       المجاهدين مع فتعاملوا بلغوهم وربما المجاهدين،

موالون.         يقطنها التي المناطق أن سبق وأخلصمما الجوي
طريق         عن إل بداخلها العمل المجاهدون يستطيع ل للعدو

  . سبق     ومما الستشهادية كالعمليات وسريعة نوعية عمليات
المدن           إل للقتال منها يصلح ل العراق أرض أن لنا يتضح

الشجار،        فيها تكثر التي النهار وضفاف المأهولة والمناطق
للقتال        صالحة كلها ليست المأهولة المناطق هذه ثم

المنطقة         أهل كان فإذا المناطق، أهل ذلك في والسبب
في         المجاهدين فتواجد العملء فيهم يكثر أو للعدو مواليين

أي        _  عليهم كبيرة خطورة يمثل فيها وعملهم المنطقة هذه
بل _       الجوي، والقصف العتقالت، حيث من المجاهدون

مناطق         في قتل وسني بل مجاهد من فكم والغتيالت،
الكراد؟         مناطق في واعتقل قتل مجاهد من وكم الرافضة؟

فيها           يكثر سنة مناطق في اعتقل أو قتل مجاهد من وكم
 . العمالة؟      على أهلها تواطأ أو :3عملء المجاهدين.   سلح

 :   .  : هذا    كوف الكلشن أ كالتالي الساسي المجاهدين سلح
النفس،          عن للدفاع شخصي سلح يكون أن يزيد ل السلح

:  .  . البيكا        ب المريكان مع الحرب في فعالية عدم أبدى وقد
محدود          وتأثيره عيوب، له أن إل الفعالية رشاشجيد سلح

والدبابات       الليات أما والهمرات، الفراد على ومقتصر
    :  .  . إل     فعال عملي سلح القناصة ج تأثير أدنى فيها له فليس



.  . د      فقط والهمرات المشاة على تأثيره قاذف: RBG7أن
في        فعال السلح وهذا والفراد، للدروع مضاد صاروخي

في         ّعال ف وغير ضعيف تأثيره أن إل والمشاة الهمرات
 .  . هـ    الحديثة المريكية والدبابات في:   C5الدروع السلح هذا

لكن        المروحيات، من يطلق صاروخ عن عبارة أصله
والدبابات،      للدروع مضاد كسلح استخدموه المجاهدين

الهمرات        في مؤثر السلح وهذا الكتف، من ويطلق
في         الثمن غالي الوجود قليل أنه إل والدبابات والدروع

 .  . و  المناطق في:     SAM7بعض فعال للطائرات مضاد سلح
.  . ز        الثمن غالي الوجود نادر أنه إل المروحي، الطيران

ًا:        فتك وأكثرها السلحة، أجمل من السلح هذا اللغام
السهل          ليسمن السلحة من النوع هذا أن إل بالعدو،

 : طبيعة         لمور وذلك مكان، أي وفي زمان كل في استخدامه
    : أرضصالحة     كل فليست اللغم فيها يزرع التي الرض

العدو،           فيه يمر ل مكان في لغم ُزِرع فربما اللغام، لزراعة
عن         فبلغوا العملء فيها يكثر بمنطقة اللغم كان وربما

وتنظيف   _   _    اللغام نزع العملء أي يتولى وربما مكانه،
   . بعض      فإن ًا وأيض الكثير منهم رأينا وقد لسيادهم الطريق

من        لقل المجاهدون يحتاج قد وغيرها، كبغداد الماكن
وقد         اللغم، مكان يكشف لئل وذلك اللغم، لزراعة دقيقة

العدو         يدرس أن بعد اللغام لزارعي كمائن العدو ينصب
خطورة        درجة فترتفع اللغام، فيها ُتزرع التي الماكن

اللغم           يؤثر ل قد الجهد هذا كل وبعد اللغام، زراعة وصعوبة
تشل         ل اللغام فإن وبالجملة الهدف، في المطلوب التأثير

 )  .  . الهاون    المدفعية سلح ح كلي بشكل العدو حركة
الحمد ):     _   ولله القاعدة تنظيم في فالمجاهدون والصواريخ
نهار_        ليل والصواريخ بالقذائف وأذنابهم الكفار يمطرون

يجدوا         لم خرجوا فإذا أمنهم، وأماكن ومخابئهم أوكارهم في
. الموت          إل يجدوا لم قواعدهم إلى عادوا وإذا الموت، إل

آلياته          تدريع من زاد قد المريكي العدو أن رحمك واعلم
سلح      فيها يؤثر يعد الهمرات،    RBG7فلم في إل والبيكا

ل         أنهم يعلم وحلفائهم المريكان مع الحروب عاش ومن
وقليلً        والدروع الدبابات إل الخطرة الماكن في يستخدمون



معها         يتعاملون ل الغالب في النبار فمنطقة الهمرات، من
بالسلحة       المجاهدون هاجمهم فإذا والدروع، بالدبابات إل

و    والبيكا كالكلشن تأثير،     RBG7الخفيفة أدنى فيهم تؤثر لم
المريكان         هاجم إذا فكيف اللغام، نستخدم ًا إذ قلنا فإذا
المجاهدون،         يتوقعه ل مكان من وداهمها المدن من مدينة

وهل         قبل؟ من المجاهدون يرصده لم طريق من أو
وهل       السرعة؟ بهذه اللغام زرع المجاهدون سيستطيع
مناسب؟         المكان هذا في اللغم زرع وهل يسعفهم؟ الوقت

ما          خلصة فعلي؟ بشكل العدو حركة من ستحد اللغام وهل
الستشهاديين...       سلح يستخدموا لم المجاهدين أن سبق

بالدماء،        تساهلً أو راجحة، مصلحة لتحصيل أو ًا، توسع
أو        لعدواٍن، ًا صد إما الملحة، والضرورة الضرورة ولكنها

بالعمليات         إل إثخان فيه يكون ول يتم ل ًا اقتحام
نصب        المجاهدون يستطيع ل أماكن في أو الستشهادية،

      . في     الخوة أن الله رحمك واعلم ألغام زراعة أو فيها كمائن
للعمليات       ًا تنفيذ المجاهدين أكثر من القاعدة تنظيم

أكثرهم       ومن لللغام، زراعًة أكثرهم ومن الستشهادية،
ًا       ضرب أكثرهم ومن للعملء، واغتيالً للعداء مواجهًة

لقواعد       ًا اقتحام أكثرهم ومن للصواريخ، ًا وإطلق بالمدفعية
  ...    . الذي    من بربك لي فقل العميلة الشرطة ومراكز العدو

. مرات          ثلث المنيعة القلعة تلك غريب أبي سجن على أغار
      ... بحديثة   الشرطة مراكز اقتحم الذي من بربك لي وقل

 ...    . من    بربك لي وقل وغيرها وبعقوبة والموصل والقائم
وبعقوبة        الفلوجة في ٍه لوج ًا وجه المريكان واجه الذي

  . المجاهدون     إل وغيرها وحديثة والقائم والرمادي والموصل
بعد           ومن قبل من لله والفضل فخر، ول القاعدة تنظيم في

      : غرٌر   لها عدونا في ٌة مشهور وأيامنا الشاعر قال وكما
تترك        لم الخرى التنظيمات أن واعلم وحجوُل معلومٌة

ولكن        عنها، ًا عزوف أو منها، ًا تورع الستشهادية العمليات
أو        جماعة لي التوجه يرفضون الستشهاديين أن الحقيقة

الله         فضل وذلك القاعدة، لتنظيم إل يتوجهون ول تنظيم
  . َبت       َل َط وكم العظيم الفضل ذو والله يشاء من يؤتيه
تنظيم       من والجيشالسلمي السنة كأنصار جماعات



ل         نحن فيهم قادة يقول مرة وكم استشهاديين، القاعدة
    . هذه    على الرد وأختم الستشهادية العمليات إل ينقصنا

       . عمد  بل السماء رفع الذي بالله أقسم بكلمات الملحظة
شعلة        لنطفأت الستشهادية العمليات ثم الله لول أنه

ثم          الله لول وأنه تنطفئ، كادت أو العراق في الجهاد
أعراض      والرافضة المريكان لنتهك الستشهادية العمليات

   .. ل      قوٌم ولكنكم نومهم حجر داخل بيوتهم في المسلمين
   : على!!!.   الرافضة استهداف السادسة الملحظة تعلمون

النساء        ذلك في بما والمساجد السواق في العموم
 : أما.        خير لكل المسدد وهو التوفيق وبالله أقول والصبيان

كفرهم،         في العلم أهل بين خلف فل الرافضة رؤوس
ًا        عوام عادوا فما عوامهم وأما وأموالهم، دمائهم، واستباحة

عوام         بين ّوى يس أن العظيم الحيف ومن تظنون، كما
على          زالوا ما السنة أهل فعوام السنة، أهل وعوام الرافضة

عداد          في فهو ٌد أح منهم أذنب وإن والتوحيد، الدين أصل
يرتكب         لم ما السلم دائرة في وهو المذنبين، العصاة

حتى          وخطاء مذنب آدم بني فكل الدين، نواقض ناقضمن
عليه          الله صلى قال العالمين، رب عصم من إل الصالحين،

التوابون  (        ). الخطائين وخير خطاء آدم بني كل وسلم وآله
وهم          كيف الدين، أصل فيهم يعد فلم الرافضة عوام وأما

وهم       كيف الشيخين، رأسهم وعلى الصحابة ّفرون يك
وأرضاها         عنها الله رضي عائشة المؤمنين أم أمنا يتهمون

   . يرون      والروافضل السنين عبر القرآن برأها وقد بالفاحشة
بل          وسلم، وآله عليه الله صلى محمد على أنزلت الرسالة

[ خان        [   المين خان لكنه عنه، الله رضي لعلي أصلها في هي
) : ِذي         عنه تعالى الله قال الذي السلم عليه جبريل يقصدون

 :  ( التكوير     ِكيٍن َم َعْرِش ْل ا ِذي َد ِعن ٍة ّو التقية   20ُق فإن ًا وأيض ،
بمعتقداتهم        جاهروا أنهم غير الروافض، عقيدة صميم من

ظهرت        حتى ًا، أحد فيها يخشون عادوا وما وأعلنوها
غلبة       أصحاب وغدوا والمحطات، الشاشات عبر كفرياتهم
من        و يتسترون؟ ولماذا يخافون؟ فممن ومنعة، وشوكة

    - : واستغاثتهم   علنية، بالقبور طوافهم العوام أولئك عقائد
_    _    ، عنهم الله رضي الزهراء وفاطمة والحسين، بعلي،



يدعو          وهو إل عوامهم من عامي يوجد ول أئمتهم، وبباقي
 [ وهذا      [    حسيناه يا علي، يا الله دون من البيت بآل ويستغيث
شك          ول مكان، كل في ويعلنونه يظهرونه أصولهم من أصل

  - . تشريعات       إتباع الملة من مخرج أكبر كفٌر هذا أن
وتحريم       تحليل من بتعاليمها والتقيد الكفرية، مرجعياتهم

القرآن        أن واعتقادهم ظهورهم، وراء والسنة الكتاب ونبذ
كلم          غير قرآن ولهم ثلثيه، أخفوا قد الصحابة وأن ناقص،

  [ مكذوبة    [  وأحاديث ، فاطمة مصحف يسمونه وجل عز الله
- . وسلم        وآله عليه الله صلى المصطفى أحاديث غير

ومناصرتهم      والمسلمين، السلم لعداء الظاهر ولؤهم
الوطني        الحرس من قتل فإذا المجانية، وعمالتهم لهم،

ًا          أمر المر هذا يعدون هم بل مائة، بالنضمام تبرع عشرة
   . شيخ     المام قال المنتظرة الشيعية الدولة لقامة ًا تعبدي

( )   ] : الرافضة      منهم وكثير تعالى الله رحمه تيمية ابن السلم
 . لهذا         للمسلمين موادته من أكثر قلبه وسط من الكفار يواد

المسلمين         فقاتلوا المشرق جهة من الكفار الترك خرج لما
والجزيرة       والشام والعراق خرسان ببلد دمائهم، وسفكوا

المسلمين،        قتل على لهم معاونة الرافضة كانت وغيرها،
أعظم         من كانوا وأمثاله هو بالعلقمي المعروف بغداد ووزير

كانوا        الذين وكذلك المسلمين، على لهم الناسمعاونة
الناس         أشد من كانوا الرافضة من وغيرها بحلب بالشام

   . الذين     النصارى وكذلك المسلمين قتل على لهم معاونة
   . صار     إذا وكذلك أعوانهم الرافضة كانت المسلمون قاتلهم

أعظم        من الرافضة تكون وغيره بالعراق دولة لليهود
واليهود        المشركين من الكفار يوالون ًا دائم فهم أعوانهم،

ومعاداتهم      ] المسلمين قتال على ويعاونونهم والنصارى،
الله]        _  14اهـ[ قدس السلم شيخ قاله ما أن الله ُد ِه أش

ُ و
      - . ول _     إل سني في يرقبون ل العين رأي رأيناه قد روحه

الوثان،        أهل ويذرون السلم، أهل يقتلون فهم ذمة،
 : اقتل       ويقولون الله إلى ًا تقرب المسلمين دماء ويستبيحون
      - . وتكفير   بغضولعن على صغارهم تربية الجنة تدخل سني
 - . إيمانهم       عنهما الله رضي الشيخين رأسهم وعلى الصحابة

أرضه،         في الله حجة وأنهم ًا، إمام عشر الثني بعصمة



طائفة         هم العراق رافضة فإن ولذا الفقيه، بولية وإيمانهم
     . عوام   معتقدات من مختصر هذا عشرية الثني الجعفرية

غيضمن          وهو كتبته، مما أكثر تركته وما بالعراق، الرافضة
    . لفضيلتكم     اتضح سبق ومما أعظم كان خفي وما فيض،

تعدون         التبيين هذا بعد كنتم وإن ومعتقداتهم، الرافضة أمر
: وجل         عز الله قول تدبرتم فهل مسلمين الرافضة عوام

 :  ( القلم(   ِرِميَن ْلُمْج َكا ِلِميَن ْلُمْس ا َعُل َنْج َف أ
استهداف.  35َ أما

    .. أن    الله رحمك فاعلم والمساجد السواق في الرافضة
الشيخ         قال وقد قتال، أو باستهداف بدؤوهم ما المجاهدين
أبي          الشيخ مقابلة على رده في الله حفظه مصعب أبو

] : الجزيرة         قناة بثتها والتي أسره، الله فك المقدسي محمد
الشريط      _    سيما ول ًا مرار صرحنا للروافضفقد قتالنا أما

النبال،  _         لهم صوبنا ول بقتال، نبدأهم لم أننا الذكر النف
وتشريدهم،        السنة، أهل كوادر بتصفية بدأوا هم وإنما

عنا        بدر فيلق جرائم وما ودورهم، مساجدهم واغتصاب
أهل ].        كمساجد ليست فهي الرافضة مساجد وأما ببعيد

تصاوير       عليها ويصورون حسينيات، يسمونها فهم السنة،
يدخل         ول أئمتهم، وباقي عنهما الله رضي والحسين لعلي

الروافض         يتعبد ول السنة، أهل من أحد الحسينيات هذه
قبور          فيها لهم بل مساجدهم، في السلم أهل كتعبد فيها

الله        دون من ويدعونها بعتباتها، ويتمسحون بها، يطوفون
        . الحسينيات  هذه من ًا كثير أن ذلك إلى أضف ًا ورهب ًا رغب

السلم،        أهل وتعذيب وتشريد لحرب عمليات غرف أضحت
العلم        وسائل تناقلتها التي الجيشالمريكي بشهادة وهذا

وطرق        الرافضية الموت فرق فضائح عن ًا مؤخر العالمية
لم.         والفساد، والظلم واللحاد الشرك هذا كل ومع عملها

استهدف        أن بعد إل الحسينيات تلك المجاهدون يستهدف
قال        وقد التدمير، و بالحرق المساجد الروافضعشرات

        ) : ّمن  ِهم ْي َل َع َما ِئَك َل ْو أ
ُ َف ِه ْلِم ُظ َد ْع َب َتَصَر ان َلَمِن َو تعالى الله

الشورى ) :  ِبيٍل تلك.      41َس استهدفوا لو المجاهدين إن ثم
إبراهيم        ذلك في وقدوتهم أسوتهم لكان ًء ابتدا الحسينيات
حين        التسليم وأتم الصلة أفضل عليهما ومحمد الخليل

       . فهي  عنها تكلمتم التي الحلة مساجد وأما الصنام كسرا



الروافض        عدد ويقدر أسلفنا، كما حسينيات عن عبارة
بـ    الحلة في بـ%   70المشركين السنة وأهل بينما% 30، ،

بـ        يقدر البصرة الرئيسي معقلهم الروافضفي ،%65تعداد
بـ     يقدر السنة أهل في].   [  15% [35وتعداد بما قولكم وأما

] النساء  الروافضطائفة]  ]     16ذلك أن قررنا فإذا والصبيان
أنه            وسلم وآله عليه الله صلى النبي عن صح فقد وردة كفر
    .(  ) : عن    مسلم في والحديث منهم هم الكفار ذراري عن قال

       . يعمدون  ل والجهاد التوحيد أهل فإن ًا وأيض الكفار تبييت
إنما    _    _   ًء، ابتدا كلمكم صح لو الروافض وصبيان نساء لقتل

على         قادرين غير فالمجاهدون ًا، قصد ل ًا تبع قتلهم يكون
ويدل        بالقتل، المقصودين وبين والصبيان النساء بين التمييز

البيداء          في به الله يخسف الذي الجيش حديث ذلك على
صلى          لرسول عنها الله رضي عائشة المؤمنين أم أمنا قالت

(     ) : ليسمنهم    والذي المكره وفيهم وسلم وآله عليه الله
 .(   ) : ومن      نياتهم على يبعثون وسلم وآله عليه الله صلى قال

الجيش          بين التمييز على قادٌر وعل جل الله أن المعلوم
َكٌم            ِح ذلك في ولله جلله، جل ربنا يميز ولم ليسمنه ومن

الضعيف         للمخلوق ّنى فأ جهلها، من وجهلها علمها من علمها
من          فإن ًا وأيض غيره، من بالقتل المقصود بين يميز أن

يظلم          ل وجل عز الله أن بالضرورة الدين من المعلوم
والمجرم         البريء يأخذ أن العادلين بأعدل فكيف ذرة، مثقال

ينبغي           فل ًا، كبير ًا علو ذلك عن الله تعالى ٍد واح آن في
مسلم،          دم يهدر أن من ًا خوف الجهاد يعطلوا أن للمجاهدين

فما          المستطاع، قدر ذلك يتجنبوا أن المكان قدر عليهم بل
وسعها،          إل ًا نفس يكلف ل الله فإن الستطاعة عن خرج

الجهاد      _   _ كتاب الفتاوى مجموعة في السلم شيخ وقال
الترس   {  مسألة العلماء: [   547 / 546 _ 28في اتفق وقد

أسرى          من عندهم بمن َتّرُسوا َت إذا الكفار جيش أن على
يقاتلوا،        لم إذا الضرر المسلمين على وخيف المسلمين،

الذين         المسلمين قتل إلى ذلك أفضى وإن يقاتلون؛ فإنهم
        . القتال  جواز ففي المسلمين على يخف لم وإن بهم تترسوا

مشهوران       قولن المسلمين هؤلء قتل إلى المفضي
يترك.         ول شهداء، كانوا قتلوا إذا المسلمون وهؤلء للعلماء



إذا         المسلمين فإن ًا، شهيد يقتل من لجل الواجب الجهاد
ومن         ًدا، شهي يكون المسلمين من ِتَل ُق فمن الكفار قاتلوا
السلم          مصلحة لجل القتل يستحق ل الباطن في وهو قتل

        . الله  صلى النبي عن الصحيحين في ثبـت وقد ًدا شهي كان
     ) : الناس،    جيشمن البيت هذا يغزو قال أنه وسلم عليه

  :  .( رسول        يا فقيل بهم خسف إذ الرض من ببيداء هم فبينما
  .(   ) : كان    فإذا نياتهم على يبعثون فقال المكره؟ وفيهم الله،
ينزله         المسلمين يغزو الذي بالجيش الله ينزله الذي العذاب

به         الله يعذبهم الذي بالعذاب فكيف المكره، وغير بالمكره
    } : ِإلّ      َنا ِب ّبُصوَن َتَر َهْل ُقْل تعالى قال كما المؤمنين، بأيدي أو

َذاٍب         َع ِب ّلُه ال ُكُم َب ُيِصي أن
َ ُكْم ِب ّبُص َتَر َن َنْحُن َو ْيِن َي َن ْلُحْس ا َدى ِإْح

 : { التوبة        ّبُصوَن َتَر ّم ُكم َع َم ّنا ِإ ْا ّبُصو َتَر َف َنا ِدي ْي أ
َ ِب ْو أ
َ ِه ِد ِعن .52ّمْن

  . قتلناهم        فإذا التمييز على نقـدر ول المكره، نعلم ل ونحن
على          هم وكانوا ومعذورين، مأجورين ذلك في كنا الله بأمر

على          يحشر فإنه المتناع يستطيع ل مكرًها كان فمن نياتهم،
ذلك           يكن لم الدين قيام لجل قتل فإذا القيامة، يوم نيته
اهـ        ].  المسلمين عسكر من يقتل من قتل من بأعظم

باب          من وهي المسلمين حق في هذه السلم شيخ وفتوى
   ...   . أهل    أن على أنبه وهنا المشركين الرافضة في أولى
تحذر        بيانات أصدروا قد التنظيم، وخاصة والجهاد التوحيد

المريكان        تواجد أماكن من القتراب مغبة من المسلمين
سنة.         نهاية في الجزيرة قناة بثت وقد م2005والمرتدين
عدد        التقرير في ِكَر ُذ حيث المريكية، للقوات ًا تقرير

القتلى        وعدد المريكان، الجنود على ُشنت التي الهجمات
التقرير        فذكر العراقيين، من القتلى وعدد منهم، والجرحى

يناهز       العراقيين من القتلى عدد التقرير   26000أن ذكر ثم ،
القوات%       90.5أن  يد على قتلوا العراقيين القتلى من

وأن   يد%      9.5المريكية، على قتلوا العراقيين القتلى من
بما.   ...       العراقيين القتلى ذكر التقرير أن التنبيه مع المقاومة

والبشمركة       والعملء، والشرطة، الوطني، الحرس ذلك في
    . فاضح    ٌد ر التقرير وهذا السنة وأهل والرافضة، الكردية،

أتباع         من حذوهم يحذوا ومن الخوان دعاوى على وصريح
التوحيد        أهل على وإشاعات دعاوى ُيروجون الذين سرور،



البريء        ويؤخذون المسلمين، دماء في يتورعون ل بأنهم
     . المسلمين    علماء هيئة أصدرت وقد واحد آن في والمجرم

         : أيدي  على السنة أهل من يقتل من معدل أن يقول ًا تقرير
يعادل      ما ًا أسبوعي الوثنيين العدد   700الرافضة وارتفع قتيل،

.      _1100إلى  النسبة    هذه من أخرجنا فلو السبوع في قتيل
المشركين % _      9.5 الرافضة أيدي على ِتَل ُق َمْن

من         قتل من ًا أيض منها أخرجنا ولو الكردية، والبشمركة
الموحدين       أيدي على الوطني والحرس والشرطة العملء

من        القاعدة لتنظيم سيبقى فكم الخرى، التنظيمات من
العراقيين         من التنظيم قتله من وهل نصيب؟ النسبة هذه

الوثني        الحرس من أنهم أم ومدنيين، وأطفال نساء
والروافض      الكردية البشمركة ومن والعملء، والشرطة

 .    .. وأما   لفضيلتكم الجابة وسأترك أجيب لن المشركين؟
] سامراء    قبة تفجير فقد]     17أحداث أحداث، من تبعها وما

قناة         في المسلمين علماء رئيسهيئة الضاري حارث صرح
       : عناصر   سامراء قبة بتفجير قام من إن قال حيث الجزيرة

    . السني    الوقف رئيس وصرح ٍة سياسي لغراٍض الحكومة من
    : دمر     المهدي جيش إن قائلً الجزيرة قناة في بسامراء

قرابة   قرابة      126وأحرق دمر بدر وفيلق ًا، 46مسجد
مال          القلئل اليام هذه في السنة أهل من وقتل ًا، مسجد

عن   والصفح،      300يقل للعفو، مستعدون نحن لكن قتيل
     . جاء     ذلك بعد ثم اهـ طائفية تنشبحرب لئل والمسامحة،
قال          والستجداء، النفاق أهل رد ل والفداء، اليمان أهل رد

     ) : ما     بمثل فعاقبوا عاقبتم وإن التنزيل محكم في تعالى الله
    ) : فأولئك  )   ظلمه بعد انتصر ولمن تعالى وقال ، به عوقبتم

  :   .( عداوات    خلق السابعة الملحظة سبيل من عليهم ما
السلمي    [   _ الحزب السنية الجماعات مع وخصومات
أقول   _    ].  المسلمين علماء هيئة الخرى الجهادية الجماعات
 : إن       والسداد الهداية وأسأله أتوكل، وعليه أستعين، وبالله

بعينها، [    ]    الخصومة لهي وخصومات عداوات خلق كلمة
تصورون        فأنتم والبهتان، الظلم لهي الكلمة هذه وإن

هذا،       يقتلون وحوش وكأنهم التنظيم في المجاهدين
كأنهم        تصورونهم أولئك، مع ويختلفون ذاك، مع ويتخاصمون



 . إن        كلمتهم وجمع المسلمين صف توحيد يريدون ل قوم
لين         [   كلٌم قيل وكما علم، بغير الرجم من لهي الكلمة هذه

ٍم  ]         إعل من إل ٌد مستن لها ليس الكلمة وهذه بين وظلٌم
  . المشكلة        إن خبره من ُيُن التب َوَجَب جاهل ناقل أو ٍر، كاف

أبوا..         الذين العلماء، من القاعدين أولئك في لهي الحقيقية
يرون        الذين وتبعاته، المبارك الجهاد تكاليف أنفسهم تحميل

والوصي       المة، باسم الرسمي المتحدث أنفسهم في
أولً           ترفعوا البلدان من بلد في جهاد قام فإذا لها، الوحيد

ثم          مقامهم، ليسمن لنه الجهاد ذلك في المشاركة عن
وأهله        الجهاد حال على ليطلعوا الرسل بإرسال يقومون

المجاهدون         هل تقصير؟ يوجد هل تكفير؟ هناك هل وقادته،
الرسل          يعود أن بعد ثم صالحين؟ غير أم للجهاد صالحون

تلك      ويبذلون والتوجيهات، النصائح بإرسال يقومون
تخالف       الرشادات هذه ثم صدقات، وكأنها الرشادات

فإذا           واد، في وأهله والجهاد ٍد وا في لنها خلف، أشد الواقع
الغارة         شنوا أمرهم، تحت ويدخلوا الجهاد، أهل يطعهم لم

بأبشع        ووصفوهم العباد، منهم ّذروا وح عليهم، الغارة تلو
بالقعود       أتباعهم وأوصوا الغرار، منهم وحذروا اللقاب،

ٍد           جها في إل َذُل ُتب ل ٌة واحد روح وهي كيف الروح، وحفظ
الكرام  _      _   وصحبه وسلم وآله عليه الله صلى النبي ِد كجها
يخرج         حتى المهدي بانتظار أوصوهم أو عنهم، الله رضي
اليماني،        والعداد الشرعي بالعلم أوصوهم أو معه، ليقاتلوا

آخر          إلى الن، وقت فليسله العسكري المادي العداد وأما
     . أنفسهم   من ِلُموا َع العلماء هؤلء والتلبيسات الشبهات تلك
عن        وعجزوا المبارك، الجهاد أمانة تحمل على الضعف
الطلبة         يتركهم أو الخلن، يهجرهم أن وخافوا ذلك، تبيين
ًا،           تشريد أو قتلً أو ًا أسر إما البتلء من خافوا أو والتلميذ،

الدين،         حساب على ولو بالباطل الحق تلبيس على فعكفوا
تلك         يخسروا ل وأن الوجاهات، هذه تبقى أن المهم

ّلُه (       َوال َة الِخَر ُد ِري ُي ّلُه َوال َيا ْن ّد ال َعَرَض ُدوَن ِري ُت الصدارات
 :  ( النفال  ِكيٌم َح ِزيٌز هؤلء.     67َع أمثال على يقوم فكيف

     ) : ُكْم     َل َما ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ
َ َيا يقول وتعالى تبارك والله دين؟

َلْرِض          ا َلى ِإ ُتْم ْل َق ّثا ا ِه ّل ال ِبيِل َس ِفي ْا ِفُرو ان ُكُم َل ِقيَل َذا ِإ



ِفي          َيا ْن ّد ال ِة َيا ْلَح ا ُع َتا َم َفَما ِة الِخَر ِمَن َيا ْن ّد ال ِة َيا ْلَح ِبا ُتم أَرِضي
َ

} ِليل   َق ِإلّ ِة ِدْل}     38الِخَر ْب َت َيْس َو ًا ِليم أ
َ ًا َذاب َع ُكْم ْب ّذ َع ُي ْا ِفُرو َتن ِإلّ

} ِديٌر          َق ٍء َشْي ُكّل َلى َع ّلُه َوال ًا ْيئ َش ُه َتُضّرو َولَ ُكْم ْيَر َغ ًا ْوم َق
39      . المسلمين}) علماء وهيئة السلمي الحزب أما التوبة

الخوان        جماعة يمثلن حيث واحدة لعملة وجهان فهما
والثاني       السياسي، الجناح فالول العراق، في المسلمين

لم         الهيئة أن غير واحد، الجماعتين فمعتقد الشرعي، الجناح
الحزب        انغمسفيه الذي العمالة بحر تنغمسفي

السلمي        الحزب النغماسمع أن ِلَمت َع ولو السلمي،
    . يراه     بعضما وهذا لنغمست بشيء السنة أهل سيفيد
لصول        ومخالفة للدين، تحريف فيه مما السلمي الحزب

  _ : أن     يرون النقل على للعقل وتقديم الشريعة،
_ . المأزق        هذا من للمخرج والسبيل الحل هي الديمقراطية

  _ . أن       يرون ًا صدود الناسعنه وصد بالكلية، الجهاد تعطيل
كفر         يرون ول والوطن، الدين في لهم إخواٌن الروافض
   _ . التعايش     حق يرون حرام وأموالهم دماءهم وأن غلتهم،

واليزيدي      _ والعلماني فالنصراني المواطنين، لكل السلمي
لله  _       فالدين الوطن إخوان كلهم والرافضي الشيطان عابد

     _ . المرتدة  الحكومات جميع في مشاركتهم للجميع والوطن
تزعمه        الذي الحكم مجلس من ًء ابتدا والحالية، السابقة

عبد        محسن فيه المسلمين الخوان عضو وكان بريمر
الجديد       الديمقراطي العراق رئيس نائب واليوم الحميد،

 _ . اعترافهم      السلمي للحزب العام المين الهاشمي طارق
] والسلمية    العربية الحكومات الطاغوتية،] 18بجميع

المتحدة      والمم وميثاقها، العربية بالجامعة واعترافهم
معهم. _      والتعاون بالمريكان، المباشرة اتصالتهم وميثاقها

  _ . الناس      تحريض الصعدة كل وعلى التجاهات كل في
المجاهدين     _  المهاجرين وخاصة وأهله، الجهاد على

على    _. _     الناسوحثهم دعوة العراق خارج من الوافدين
  _ . أقصى    بذلهم والشرطة الوطني بالحرس اللتحاق

النبار،       في المرتدة الحكومة أركان لرساء الجهود
الوطني       الحرس من فرق تشكيل في والمساعدة
المجاهدين      ضرب والتحريضعلى السرية، والشرطة



    _ . ومحاولة  القبائل بمشايخ التصال رموزهم واغتيال
  _ . الناس     دعوة المجاهدين ضد شعبية ثورة إشعال

في       والمشاركة وإقراره، الكفري الدستور على للتصويت
والصحف. _      المنابر في الدائم تصريحهم النتخابات

وخاصة     _  الموحدين المجاهدين أن العلم ووسائل
_ . النار _       أهل من الستشهاديين وأن كفاٌر، المهاجرين

والعملء       والشرطة الوثني الحرس أن المستمر تصريحهم
   _ . بين     شعارات رفع مظلومون فهم قتلوا وإذا مسلمون،

الرض [    _    _ في مفسدون أبرياء قتلة المجاهدون الناس
المرتدة،   ]. _     للحكومة ّين الب ولؤهم الدمار سبب هم

لهل      الصريح وعداؤهم للمريكان، المطلقة وعمالتهم
     _ . طوافهم  ومباركة الروافض، كفر إقرار والجهاد التوحيد

وخطابات         بيانات من ٍر كثي في وذلك بها، واستغاثتهم بالقبور
        . قصة  أذكر أن المقام هذا في لي ويطيب السلمي الحزب

رئيسالحزب         الرجل هذا السلمي، الحزب قادة من لرجٍل
خطب         المل هذا حبيب، المل ويدعى القائم، في السلمي

عصماء،         خطبة المدينة في الكبير بالجامع اليام أحد في
والفداء،          التوحيد أهل على عّرَج ثم الدماء، عن فيها تكلم

خارج   _     من الوافدين المجاهدين المهاجرين وخص فكفرهم
التوحيد _         أهل دماء الدماء، أباح ثم تكفير، بمزيد العراق

     .. المدينة.    تلك في المجاهدون فنصب أيام مرت ثم والفداء
لم          ما ووقع العداء مجيء الله فقدر للمريكان، ًا ليلي ًا كمين

      . فيها   تؤثر ل بمدرعات المريكان أتى الحسبان في يكن
الشيطان،        جند مع الرحمن جند فاشتبك المجاهدين، أسلحة

وانحاز       أحدهم، ِتَل ُق ف المجاهدين على العدو ّلتف وا
بعد.        المجاهدين بيوت بعض المريكان داهم ثم المجاهدون

واعتقلوا       الطائرات، بضجيج المدينة سماء امتلت أن
  ..    . الخوة    بحث الثاني اليوم وفي الجهاد أهل من مجموعة
صغيرة        صخرة فوجدوا َهَمة، َدا الُم البيوت تلك عند وفتشوا

ًا       تحديد الموقع حددت إلكترونية شريحة بداخلها اصطناعية
       . تلك  في مَر شاٍب في المجاهدون فاشتبه للمريكان ًا جيد

فاعتقلوه، _   _     المكان نفس من الكمين ليلة الليلة
  .    : الشاب   قال الوطني الحرس نحن وقالوا عينيه، وأغمضوا



:    . الخوة:       له فقال المريكان مع أعمل أنا منكم، أنا مباشرة
  .   ... بدأ     ثم الشاب فصدم القاعدة تنظيم من مجاهدون نحن
     . من    هو أنه الشاب اعترف العترافات بدأت ومعه التحقيق

    . مع     يعمل أنه واعترف المجاهدين بيوت عند الشريحة ألقى
في        عضو بأنه واعترف المجاهدين، ضد كعميل المريكان

المريكان         مع بالعمل له أفتى الذي وأن السلمي، الحزب
    . ولقي     الحد، عليه فأقيم حبيب المل الخطيب ذاك هو

   . علماء      هيئة وأما والمنة الحمد ولله جزاءه وأخذ مصيره،
الخطباء       من مجموعة عن عبارة فهم المسلمين،

التصوف       علماء من الشرعي للعلم وأدعياء والمؤذنين،
الرجاء        بين خليط أغلبها في القوم فعقيدة والرجاء،

وأما       عقلني، فإخواني وفكرهم منهجهم وأما والتصوف،
 _ : يرون      كالتالي فهي الجماعة لهذه الشرعية المخالفات

هذا        من للمخرج والسبيل الحل هي الديمقراطية أن
_ . ًا. _        صدود الناسعنه وصد بالكلية الجهاد تعطيل المأزق

يرون          ول والوطن، الدين في لهم إخواٌن الروافض أن يرون
  _ . حق      يرون حرام وأموالهم دماءهم وأن غلتهم، كفر

والعلماني      فالنصراني المواطنين، لكل السلمي التعايش
الوطن _   _     إخوان كلهم والرافضي الشيطان عابد واليزيدي

   _ . الحكومات    بجميع اعترافهم للجميع والوطن لله فالدين
العربية      بالجامعة واعترافهم الطاغوتية، والسلمية العربية
   _ . الناسعلى    تأليب وميثاقها المتحدة والمم وميثاقها،

من    _    الوافدين المجاهدين المهاجرين وخاصة وأهله الجهاد
اللتحاق  _. _      على الناسوحثهم دعوة العراق خارج
   _ . العملية   دخول تجويز والشرطة الوطني بالحرس

بزعمهم       _  _. _ السنة لهل مصلحة فيها دام ما السياسية
أن        العلم ووسائل والصحف المنابر في الدائم تصريحهم

   _ . أن    المستمر تصريحهم النار أهل من الستشهاديين
فهم        قتلوا وإذا مسلمون والعملء والشرطة الوثني الحرس

قتلة. _     [   المجاهدون الناس بين شعارات رفع مظلومون
إقرار _    _    ]. _  الدمار سبب هم الرض في مفسدون أبرياء
بها،       واستغاثتهم بالقبور طوافهم الروافضومباركة كفر

. المسلمين         علماء هيئة وخطابات بيانات من كثيٍر في وذلك



في         القتل يكثرون المشركين الرافضة أن للتأمل يدعو وما
إليهم          ينسبون بل الروافض، يكفرون ل أنهم مع هؤلء أمثال

العراقيين       غير المجاهدين ويصفون والوطن، الدين أخوة
 ..    . كيف     العجب لله فيا الفساد ومنتهى الشر رأس بأنهم

الموحدون      فهؤلء الفطر، وانتكست البصائر، طمست
الله _        راية ورفع السلم، لنصرة يقاتلون الذين المجاهدون

القتلة     _   هم المستضعفين عن والدفاع وجل، عز
يختلق     ومن المفسدون، والمرتدون المجرمون،

   . الذين   المخذولون وأما المشكلت ويخترع الخصومات،
والصادقين        الدين، أهل هم أولئك والمرتدين، النصارى والوا

المقربون.       الخوة فهم المشركون الرافضة وأما المخلصين
    .!! الذي     القوم واقع فهذا السنة أهل وعذبوا قتلوا وإن

) : سنوات         وسلم وآله عليه الله صلى النبي قول عليه يصدق
عبد).          بن محمد السلم شيخ قاله ما المر وحقيقة خداعات
في: [         وماله دمه واستبيح ِفَر ُك بالتوحيد صرح ومن الوهاب

في  ].         المجاهدون يتعرض لم سبق ما كل ومع والحرم الحل
بقتال         انشغلوا بل الهيئة، لتلك ول الحزب لهذا التنظيم

في        المسلمين الخوان من رأينا وما والمرتدين، المريكان
المجاهدين،       من للموحدين والبغض العداء إل العراق

أنهم       ومع والمريكان، المرتدة للحكومة والموالة والنصرة
الله          أن إل بعضالحيان، في المريكان مع تعاونهم يخفون

  ) : َنَشاء       ْو َل َو تعالى الله قال الوقات، أغلب في يفضحهم
ْوِل       َق ْل ا َلْحِن ِفي ُهْم ّن َف ِر ْع َت َل َو ُهْم ِبِسيَما ُهم َت ْف َعَر َل َف ُهْم َك َنا ْي َلَر

َ

محمد   ) : ُكْم َل ْعَما َأ َلُم ْع َي ّلُه مع    30َوال تعاملهم في ولنا ،
المرتدة        الحكومة مع تعاونهم وأما وبراهين، أدلة المريكان

الحكومة          تلك أركان أحد هم بل عينين ذي لكل فظاهٌر
  : علقة.      كانت العراق في الجيشالسلمي جماعة المرتدة

طيبًة         علقًة ظهورها بادئ في القاعدة بتنظيم الجماعة هذه
في         المدينة سقوط وبعد الولى، الفلوجة معركة بعد خاصة

اليام         مرور ومع هي، كما العلقة بقيت الثانية المعركة
هذه        بين السطح على تطفو العقدية المفارقات بدأت
   . والزلت    الخطاء أما وأمثاله والتنظيم ومثيلتها الجماعة

 : التالية        المور في فتتمثل ومثيلتها الجماعة لهذه .1العقدية



عمومتهم،        بنو وأنهم إسلم، طائفة الرافضة أن اعتقادهم
من           قتلوا لو حتى عليهم، السلح حمل ول قتالهم، يرون ول
      . الذي    المهدي جيش في أّن ويرون فيهم وأثخنوا السنة أهل

وبالتالي        الوطن، يحبون رجالًوطنيين الصدر مقتدى يقوده
 . المواقف      هذه لهم ّدر يق وضوح.  2فالجيشالسلمي عدم

الشرك       لهل الكاملة والمفاصلة والبراء الولء عقيدة
الضمني       اعترافهم من ًا واضح ذلك ويتجلى والكفران،

الوطنيين       على وثنائهم وبمواثيقها، العربية الدول بجامعة
 . العرب      الحكام في منهجهم وضبابية حمايتهم. 3الشرفاء،

 . الكفري     الدستور على التصويت إقرارهم. 4لمراكز
يمارس        أن في للشعب الخيار وترك النتخابات، مشروعية
للتصويت       والدعوة الدستور، على والتصويت النتخابي حقه

إعطاء          من الدعوة هذه في ما يخفى ول للدستور، بل
 . الكفرية      الدساتير ولواضعي للنتخابات الشرعية .5الصبغة

كالصحفيين،       لكفرهم الكفار يستهدفون ل بأنهم تصريحهم
إل          يقتلون ل فهم مهنته، يحترم الذي المهني يحترمون بل

السلم        أبناء من الخانعين قول وهذا بزعمهم، العسكري
مشرٍك          كل بقتال أمر وجل عز والله الزمان، هذا في

الله          قال السلم، لهل لحرابته ل لكفره كافٍر وكل لشركه،
     ) : ْا  ُلو ُت ْق َفا ْلُحُرُم ا ُهُر لْش

َ ا َلَخ انَس َذا ِإ َف وتعالى تبارك
ْا      ُدو ُع ْق َوا ُهْم َواْحُصُرو ُهْم ُذو َوُخ ُهْم ّتُمو َوَجد ْيُث َح ِكيَن ِر ْلُمْش ا

ْا          ّلو َفَخ َة َكا الّز ْا ُو َت َوآ َة الّصلَ ْا َقاُمو أ
َ َو ْا ُبو َتا ِإن َف ٍد َمْرَص ُكّل ُهْم َل

التوبة     ) ّرِحيٌم ُفوٌر َغ ّلَه ال ِإّن ُهْم َل ِبي بقتال   5َس الله فأمر ،
. وأمره         الرضشرعه في ّكم ويح وحده، الله َد َب ْع ُي ل الكافرين

العراق.       6 عن الدائم وتحدثهم القضية، لقطرية تكريسهم
عليهم       أثرت القوم وكأن والوطنيين، والوطن والعراقيين،

 . بيكو   سايكس على.    7حدود المفاوضات بمبدأ قبولهم
وتقريب       الحلول أنصاف على المبنية المريكية الطريقة

 . فيها       والمشاركة دخولها على وموافقتهم النظر، .8وجهات
خصومة،         العراقيين من أحد وبين بينهم ليس بأنه القول

عنه،          الله رضي الخطاب بن عمر عهد في العراق وكأن
عابد           أو مرتد، أو عميل، أو رافضي، أو علماني، ليسفيه

 . والديان      الفرق تلك آخر إلى ل.   9شيطان، بأنهم تصريحهم



من        وهذا غيرهم، يستهدفون ول المريكان إل يستهدفون
المشركون،        الروافض َتُل َقا ُي ل فكيف البين، العقدي الخلل

والنفس       الدين على صالوا الذين العلمانيون، والكراد
بالحرس         التحق من يقاتل ل كيف والرض، والمال والعرض

المريكان     _   _ عيون َتُل َقا ُي ل كيف والشرطة، الوطني
مقتطفات!!!        أذكر بيان، من سبق لما ًا وتوثيق العملء؟

هللة         أبو ياسر الصحفي أجراها مقابلة بالنصمن نقلتها
للجيشالسلمي       الرسمي المتحدث مع الجزيرة مراسل

لقاء        [ برنامج في الجزيرة قناة بثتها والتي الشمري، إبراهيم
 : لكن].        الجزيرة مراسل هللة أبو ياسر الصحفي قال اليوم

وبين         .. بينكم والتنسيق السياسي، العمل من نوع هناك كان
ثورة        وكتائب الجيشالسلمي، الربعة، والجماعات أنتم أو

       ... وبعدها  للدستور، بل ِشيء أول موقف كان و العشرين
يعتبر         أل عملي، بشكل للنتخابات رافض غير موقف كان

   . إبراهيم     الدكتور قال السياسية المشاركة من النوع هذا
.. : ل      الجيشالسلمي باسم الرسمي المتحدث الشمري

المنكرات         من منكر أنه لدينا ُشّخَص هذا الدستور رفض
لها        المقاومة الوسائل، بكل دفعها يجب التي العظيمة

ينكر         أن عليه الشعب لكن السلح، استخدام وهي وسائلها
نحن         له، دعونا ما وهذا الرفض، بوسيلة المنكر هذا

أما         الشرعية، ثوابتنا المسألة هذه في ثوابتنا مع منسجمون
ل          أنه فيها كان الذي الوحيد الموقف فهذا النتخابات مسألة

وسيذهب       ثورة، ستحدث لنها النتخابات أماكن تضرب
بواقعية        تعاملنا ونحن واحد، وقت في والمجرم البريء

بأن         للشعب وتركنا القضية، هذه مع تقول أن تستطيع
أبناء        ًا وخصوص العراق أبناء من الكثير اختياراته، يمارس

حكومة         الطائفية الحكومة هذه من بالغة أذية أوذوا السنة
في          ندخل ل تقولون أنتم أنه يلومون كانوا ولذلك الجعفري،

النتائج،         كانت وقد يدخلوا، أن لهم فتركنا السياسية، العملية
عملية        هذه فهل بذلك، يشهد والكل النتخابات زورت

لكي        العراقي الشعب أبناء لها يدعى ناضجة سياسية
 : قوله.        التسديد وأسأله العون استمد الله ومن أقول يدخلها

ثوابتنا[ ..      ]   [  قوله إلى لدينا شخص هذا الدستور رفض ل



المنكرات ].        من ليسمنكر فهو الدستور أما الشرعية
التلعب         ينبغي ول بعينه، الكفر هو بل فحسب العظيمة
الشعوب،.       إنكار ووسائل المقاومة وسائل وأما باللفاظ

الجهاد          وليس مسلم، كل على فرضعين الجهاد أن ُيعلم فل
فوسائل      الشعب، لعامة والتصويت المقاومة، لهل

بالدستور        الكفر هو الدستور رفض في والشعب المقاومة
ورسوله           الله على كذب فقد هذا غير قال ومن أهله، وجهاد

فهو          المتعين الجهاد عن تخلف ومن وسلم، عليه الله صلى
   . الناس      دعوتهم وأما النفاق من نصيبه وله القاعدين من

كانت        وإن النتخابات، هذه تحريم فمعلوٌم النتخابات، لولوج
ينكر        فل المنكر وإنكار الدستور لرفض الشعب دعوتهم

الله         شرعها التي بالوسائل ينكر ولكن أعظم، بمنكر المنكر
       . عن  الدستور لرفض الناس يدعون حين وهم وتعالى تبارك

الدستور       لواضعي الشرعية يعطون فهم النتخابات طريق
     . فسيدعون  يوافقهم دستور وضع فلو النتخابات وتلك

من        سبقهم كمن القضية فميعوا بنعم، للتصويت الناس
  [    ]  . قوله  إلى النتخابات مسألة أما قوله المسلمين الخوان

 : إن[       ].  أقول واحد وقت في والمجرم البريء وسيذهب
ًا      _   وتكرار ًا مرار ُعون ّد ي شاكلته على ومن الجيشالسلمي

وينشرون      _  الحرمين بلد وخاصة وخارجه العراق داخل
البريء        ويأخذ الدماء، يسفك القاعدة تنظيم أن دعايات

  . يشهد        والله الشاعات تلك آخر إلى واحد، آن في والمجرم
فهم          التوحيد، أهل على البين الكذب من الدعاوى هذه أن

أتباع          يعلم ولم ، التمويل قطع الدعاوى هذه من يرومون
(        ) : ِتيُن    ْلَم ا ِة ّو ُق ْل ا ُذو ُق الّرّزا َو ُه ّلَه ال ِإّن قال الله أن سرور

للرسول       58الذاريات :  تعالى الله لقول هؤلء يسمع ألم ،
   ) : وأنفق      نغزك، أغز وسلم وآله عليه الله صلى الكريم

وقال      )  ، أخرجوك حيث من واستخرجهم عليك، فسينفق
     ) : رمحي     تحتظل رزقي وجعل وسلم وآله عليه الله صلى
فإنهم       ).   وأيضا أمري خالف من على والصغار الذلة وجعل

الموحدين،       صورة تشويه الشاعات هذه من يرومون
الناسعنهم،        نظرة وتغيير تحتهم، من البساط وسحب
    . هذه   في الخطاب وفصل الشعبي وتقليصرصيدهم



بعد:        الله حفظه مصعب أبي الشيخ تصريحات المسألة
     ] : مراكز   ضرب عن أحجمنا وقد قال حيث النتخابات

كلم         ]  لبسعليه قد مسلم يقتل أن من ًا خوف النتخابات
       . أهل  أن الكلمات هذه من الشيخ ويقصد بتصرف الشيخ

شاركوا       الدستور، على بالتصويت شاركوا حين السنة
الجيش       وبتلبيسمن السلمي، الحزب من بدعوة

فلبسوا      للمقاومة، المنتسبة الجماعات وبعض السلمي،
استهداف        عن التنظيم أحجم ولذا دينهم، المسلمين على
    ]  . تستطيع  بواقعية تعاملنا ونحن قوله النتخابات مراكز

الحكومة ]   [       هذه من بالغة أذية أوذوا قوله إلى تقول
 : الجيش   ].    أستعين وبجلله أقول الجعفري حكومة الطائفية
للشعب         ترك حيث القضية هذه مع بواقعية تعامل السلمي
أو          الدستور على الموافقة إما يريد، ما يختار أن الخيار

يختار         أو السلم الشعب يختار أن إما الدستور، رفض
      . ول    بالغة، أذية أوذي قد والشعب يشاء ما فللشعب الكفر،

ُع         َيدف ل فالسنان القتراع، صناديق إل الذية هذه يدفع
  ]  . كانوا     ولذلك قوله القتراع صناديق تدفعه إنما السنان

السياسية         ] العملية في ندخل ل تقولون أنتم أنه يلومون
لها  [        يدعى ناضجة سياسية عملية هذه فهل قوله إلى

  : الجيش    ].  ترك أقول يدخلها لكي العراقي الشعب
السلم،         أو الكفر يختاروا أن في الخيار للناس السلمي

البعيد     _    يعلم التي السياسية العملية بدخول لهم وسمح
هو         العراق في السياسية العملية دخول أن القريب قبل
يخافون  _          فل التوحيد أهل أما يلم، أن من ًا خوف بعينه الكفر

معتقدات          عن أنملة قيد يتنازلون فل وخالقهم ربهم من إل
قتلوهم،         و فأفنوهم الرضأجمعون أهل غضب ولو السلم
تزهق          يوم المادة، على الروح تنتصر يوم النتصار هو هذا

ولنا         العظيم، والفوز بالنصر موقنة الدين على ثابتًة النفس
   . الديب      العالم يقول وآية وعبرة أسوة الخدود أصحاب في
الطريق       [   في معالم في واسعة رحمة الله رحمه قطب سيد

بعيدة/    بالسلم]: [     602نقلة الناس إلى نتدسس لن
المنحرفة،       وتصوراتهم شهواتهم على نربت ولن ًا، تدسس

التي        الجاهلية هذه الصراحة، غاية صرحاء معهم سنكون



  ]   .[ هذه      فهل قوله وأما يطيبكم أن يريد والله خبث، فيها
لكي        العراقي الشعب له يدعى ناضجة سياسية عملية

       : في ]  الدخول مبدأ ينكر ل الجيشالسلمي أقول يدخلها
السنة        أهل أن الجيش علم ولو السياسية، العملية

ومقاعد        التزوير، من خالية سليمة نتائج على سيحصلون
أن         إل ذلك، إلى لدعاهم التشريعي البرلمان في كثيرة

سن          تبلغ ولم بعد، تنضج لم الحالي الوقت في العملية
السياسية.       العملية دخول يحرمون التوحيد وأهل التكليف

وأذنابهم،         الصليبيين صنيعة فهي للدين، نواقض من فيها لما
السلم        شريعة مقتضى على ستكون سياسيٍة عملية فأي

. وأضلوا         وضلوا الحق عن وحادوا كذبوا بالقذة، القذة حذو
    : واجبه    له الجيشالسلمي الشمري إبراهيم الدكتور قال

هناك       كانت النتخابات وليلة المريكان، استهداف في
  :  . ليسمن     أقول المريكي الجيش على قوية عمليات

  . الدكتور     قال المرتدين قتال الجيشالسلمي واجب
       : الواقع  في الشأن أصحاب مع الحوار أما الشمري إبراهيم

حيث         التفاوضمن نرفض ل نحن المريكان، وهم العراقي
 :    . أما    ...  أستعين وبالله أقول الخ المحتل ليخرج تفاوض أنه

إنما         سبيل، إليه ول للتفاوضطريق، يرون فل الموحدون
    . يلتقي      ل السلم إن النفوس ضعاف إبليسعلى خديعة هو

على         معها يتفق ول الطريق، منتصف في الجاهلية مع
الكاملة         المفاصلة إل يتبنى ل السلم إن الحلول، أنصاف

لن        المريكان أن بالمفاوضات انخدع من وليعلم للجاهلية،
وتحكيم         الدين من انسلخهم بعد إل والعباد البلد يتركوا

   : ثمة.      القاهرة حوار هللة أبو ياسر الصحفي قال النجيل
من   ..        ثمة العربية، الدول جامعة رعته الذي فيه يرى من

فيه         يرى من المقابل وفي بالمقاومة، ًا اعتراف فيه يرى
حوار       إلى تنظرون كيف المؤقتة، بالحكومة ًا اعتراف

   : الذي     الحوار إن الشمري إبراهيم الدكتور قال القاهرة؟
منه،          ًا صريح موقفنا أعلنا البداية منذ نحن القاهرة في جرى

القاهرة          في الحوار أن ذلك، في النترنت على بيان وصدر
جاؤوا          الذين المجرمين هؤلء يجند أن منه ُيطلب كان إذا

نرفضهذا        فنحن الوطنية، صفة عليهم ويضفي بالحتلل،



       . الشأن   ذات يصلح أن يريد كان وإذا وتفصيلً جملًة المؤتمر
أي         مع خصومة ليسمعنا فنحن بالعراق، المتخاصمين بين

فعلى        وأذنابه، الحتلل مع هي خصومتنا عراقية، جهة
المقاومة...        على يركز أن المؤتمر على كان المؤتمر

يرفضون        الذين الشرفاء بالوطنيين يأتي أن ل والحتلل،
أنه         فيه رأينا ولذلك والعملء، الخونة مع ويجلسهم الحتلل،

   ...      . النتائج  بعض هناك بي بهذا نعترف ل نحن ًا ميت ولد
مثل        المؤتمر حضروا الذين الخيرين بعض نتيجة الطيبة،

مطالب       طلبوا والذين وغيره، الضاري حارث الدكتور
سراح        وإطلق الحتلل، خروج وهي ندعمها، نحن شرعية
المؤتمر        أن حدث الذي لكن المداهمات، ووقف المعتقلين،

  ]  :    . الحوار    إن قوله أستعين وبالله أقول ورق على ًا حبر كان
ًا          صريح موقفنا أعلنا البداية منذ نحن القاهرة في جرى الذي
نرفض ]   [      فنحن الوطنية، صفة عليهم ويضفي قوله إلى منه

يرفض    ].     لم الجيشالسلمي وتفصيلً جملة المؤتمر هذا
العربية       الدول جامعة ترعاه الذي والمؤتمر الحوار

يعطي         المؤتمر لن ولكن ترعاه، من هي لنها الطاغوتية
لهؤلء        الشرعية يعطي لم ولو والعملء، للخونة الشرعية

كان           َأَما السلم، إل ترعى ل العربية الجامعة وكأن بأس، فل
  . قوله      وأما ومؤتمراتها بالجامعة ُفَر َيك أن بالجيش الحرى

المتخاصمين[         بين الشأن ذات يصلح أن يريد كان وإذا
 [ إلى         عراقية جهة أي مع خصومة ليسمعنا فنحن بالعراق،

يرفضون [        الذين الشرفاء بالوطنيين يأتي أن ل قوله
أنه         فيه رأينا ولذلك والعملء، الخونة مع ويجلسهم الحتلل،

من  ].        أحد مع خصومة فالجيشليسمعه ًا ميت ولد
العلمانيين،      والكراد المشركين، الروافض حتى العراقيين

الوطني      الحرس وأفراد اليزيديين، الشيطان وعبدة
     ]  . الشرفاء  بالوطنيين يأتي أن ل قوله والعملء والشرطة

والعملء،       الخونة مع ويجلسهم الحتلل، يرفضون الذين
يؤصل      ].     الجيشالسلمي إن ًا ميت ولد أنه فيه رأينا ولذلك

الحتلل       يرفض عراقي مواطن فأي والمواطنة، للوطنية
أو           ًا رافضي أو ًا علماني أو ًا بعثي كان لو حتى شريف، فهو

   : إلى.      تنظر كيف هللة أبو ياسر الصحفي قال ًا يزيدي



إبراهيم      الدكتور قال المفخخة؟ السيارات موضوع
السيارات:        هذه من الكثير أن معلومات هناك الشمري

المرتبطة      المخابرات ودوائر المريكان، يصنعها المفخخة
   . ليسمن      نحن بها المرتبطة الدولية العصابات أو بها،

زمن         منذ يعمدون هم لكن البرياء، المدنيين قتل أهدافنا
الشعب         عنها يبتعد لكي المقاومة سمعة تشويه على طويل

ذكي،    _   _   شعب لله والحمد العراقي الشعب لكن العراقي،
 . أقول         الحتلل قوات وراءها ما أن الفعال هذه أن ويعرف

    : دعاوى    يبث الجيشالسلمي العون أستمد الله ومن
جزيرة      _    في وخاصة خارجه أو العراق في سواء كاذبة،

السيارات _         تلك يصنع من هو القاعدة تنظيم أن العرب
في        والمجرم البريء السيارات بتلك يقتل وأنه المفخخة،

       . يكذب  الرسمي لمتحدثهم كلم من سبق وما واحد آن
هذه        وأن وخارجه، العراق داخل في ودعاويهم افتراءاتهم

 :   . أن     نقول ونحن وأعوانهم المريكان تدبير من السيارات
التوحيد         أهل صنع من هي إنما المفخخة السيارات تلك

من        البتعاد على المستطاع قدر يعملون وأنهم والجهاد،
الصليبيين        إل يستهدفون ل وأنهم المسلمين، تواجد أماكن

إلى        المسلمين تدعو بيانات أصدروا وقد الردة، وأهل
. تواجدهم       وأماكن وأذنابهم المريكان مواقع عن البتعاد

    : ًا    وخصوص الخطف لعمليات بالنسبة هللة أبو ياسر قال
 . كيف       الصحفيين من ًا عدد الجيشخطف الصحفيين، خطف

: الشمري        إبراهيم الدكتور قال العمليات؟ هذه عن تدافع
أو        الطباء أو الصحفيون أصنافهم، كل ومن المهنيون

بمهنتهم        التزموا ما لعملياتنا ًا هدف ليسوا كلهم غيرهم،
للجيش        المنية الجهزة أن يحدث الذي ولكن بمهنيتهم،

الغرباء        كل رصد وهو واجبشرعي، لديها السلمي
سواء       العراقي الشعب أمن على للحفاظ الموجودين
تلحقهم        فهي ولذا القتصادي، أو العسكري أو الفكري

أو         يسقطصحفي وأحيانا القل، على ترصدهم أو باستمرار،
   ... هذا        مع ُيحقق ذلك بعد يحدث الذي ما ولكن بأيديهم غيره

إلى         ملفه يرفع ثم المنية، الجهزة قبل الشخصمن
على         ًء بنا معه آخر تحقيق فتجري الشرعية الهيئة المحكمة



ذلك         وبعد المنية، الجهزة هذه لهم تعطيها التي المعلومات
للمصادقة،        العامة القيادة مكتب إلى ُيرفع و حكمها، ُتصدر

متلبسبموقف         كان وإذا سراحه، سيطلق بريء كان فإذا
مصالح         وفق على معه التعامل سيتم الحتلل مع معين

  . ياسر       قال ًا هدف ليسوا الصحفيون ًا فإذ العراق، في الجهاد
 :   .    : هذا  الشمري إبراهيم صحفي ِتَل ُق لكن هللة أبو

علية         والدلة جاسوس، أنه ساعات أول منذ تبين جاسوس،
الفرنسيين  ..     ..  آخرهم إلى الصحفيين لكن ولذلك كثيرة،

   :    . كلم     من يتضح أستعين وبالله أقول يقتل لم أنهم تعلم أنت
لكفرهم         الكفار قتل يرى ل الجيشالسلمي أن الدكتور

أو        أمريكي صحفي العراق دخل فإذا لحرابتهم، ولكن
  . السلم        وحكم أذى ول عليه ضير فل بمهنته والتزم يهودي،

ابن          المام قرر فقد واضٌح، ّيٌن ب الصحفيين أولئك أمثال في
حتى          الجهاد تشريع مراحل المعاد زاد في الله رحمه القيم

لم           ما مشرٍك كل بقتل وتعالى تبارك الله من المر انتهى
الكتاب         أهل وأما الدين، شعائر ويمتثل السلم، في يدخل

أهل          يقاتلهم أو الجزية، يدفعوا أو السلم، يعتنقوا أن فإما
. دفع          جهاد في ونحن فكيف الطلب جهاد في هذا السلم،

هذا        في َدٌث َفُمح والمدني العسكري بين التفريق وأما
حرب         في َنا ُدْم وما سلف، أحدثه وليسلمن الزمان

فمدنييهم      والبريطانيين كالمريكان الصليبيين مع مستمرٍة
:     . هللة     أبو ياسر قال سواء ٍد ح على محاربون وعسكرييهم

في          مقاومة هناك تكون أن يمكن كيف النهاية في لكن
السنة        إطار خارج مقاومة بمعنى طائفية؟ غير العراق

  :     . ل   نحن الشمري إبراهيم الدكتور قال الشيعة فيها يشارك
بلد          البلد المقاومة في الكراد أو الشيعة يشارك أن نرفض

الستحقاق      ...   يعطي في جانبه من كل فليقاتل الجميع
مقاومة          هناك تكون نرفضأن ل نحن يخصه، فيما الوطني
       . أو  الجهزة كل أن يحدث الذي لكن بالعكس شيعية
خرجت       الذين السنة أهل تستهدف المسلحة المليشيات

هناك        السياسية، بالطائفية نؤمن ل نحن المقاومة، منهم
هذا          لكن شك، ل والشيعة السنة أهل بين كبير خلف

الدعوي،    ...    الجانب في الدعوي الجانب في محصور



فنحن       الحسنة، والمجادلة أحسن، هي بالتي والحوار
السلح،          ضدهم نستخدم ل صحيح، أنه نعتقد ما إلى ندعوهم

وإيذائنا،         قتلنا في يوغل الذي هو المقابل الطرف لكن
من        عمومتنا أبناء ندعو ونحن رموزنا، على والعتداء

هؤلء          هؤلء، من واضٌح موقف لهم يكون أن العرب الشيعة
 . أقول       الحال لهذه ينتبهوا أن فعليهم بمصيرهم يجازفون

   [    ]   : الله  بلد فالبلد الجميع بلد البلد قوله أما أستعين وبالله
ِه  (         ِد َبا ِع ِمْن ُء َيَشا َمن َها ُث ِر ُيو ِه ّل ِل لْرَض

َ ا ِإّن لله والرض
أو  )         ًا أتراك أو ًا عرب أو ًا أكراد كانوا ًء سوا ِقيَن ّت ْلُم ِل َبُة ِق َعا ْل َوا

المشرك،      والرافضي العلماني، الكردي أما أوربيين،
ٌق          ح لهم وليس أرض، ول بلد لهم فليس العميل، والسني

. والتشريد         القتل جزائهم بل الرض، وجه العيشعلى في
يؤصلون  [    ]    القوم إن الوطني الستحقاق يعطي قوله وأما

يأخذ        وكل الجميع، بلد فالبلد بالوطنيين، ويرحبون للوطنية،
هي        والمعاداة الموالة فضابط الوطن، ظل في حقه

  ]   . ل      نحن قوله وأما العقيدة في بين خلل وهذا الوطنية،
يؤمن   ]     ل فالجيشالسلمي السياسية بالطائفة نؤمن

ظله        في والكل الجميع، وطن فالوطن السياسية، بالطائفية
والبراء        الولء وأصبح بالوطن، مرتبطة الخوة فجعلوا إخوة،

 ) : ّنَما        ِإ تعالى الله قال وليسكما ًا، عراقي ًا قطري ًا وطني
َة        الّصلَ ِقيُموَن ُي ِذيَن ّل ا ْا ُنو آَم ِذيَن ّل َوا ُلُه َوَرُسو ّلُه ال ُكُم ّي ِل َو

المائدة    ) :  ُعوَن ِك َرا ُهْم َو َة َكا الّز ُتوَن ْؤ ُي تبارك  55َو وقوله ،
ْعٍض: (      َب َياء ِل ْو أ

َ ُهْم ْعُض َب َناُت ْؤِم ْلُم َوا ُنوَن ْؤِم ْلُم َوا وتعالى
َة       الّصلَ ُيِقيُموَن َو ِر َك ْلُمن ا َعِن ْوَن َه ْن َي َو ْعُروِف ْلَم ِبا أُمُروَن

ْ َي
ُهُم       َيْرَحُم َس ِئَك َلـ ْو أ

ُ َلُه َوَرُسو ّلَه ال ُعوَن ِطي ُي َو َة َكا الّز ُتوَن ْؤ ُي َو
التوبة     ) :  ِكيٌم َح ِزيٌز َع ّلَه ال ِإّن ّلُه خلف.  [  71ال هناك قوله

فنحن      ]   [  قوله إلى لشك والشيعة السنة أهل بين كبير
السلح،          ضدهم نستخدم ل صحيح، أنه نعتقد ما إلى ندعوهم

والعتداء         إيذائنا، في يوغل الذي هو المقابل الطرف لكن
   : ليس  ].    الجيشالسلمي أستعين وبالله أقول رموزنا على

والحوار         الدعوي الجانب في إل خلف الشيعة وبين بينه
   . بالعراق     الروافض إن الحسنة والمجادلة أحسن هي بالتي

عشرية        الثنى طائفة هم البعضشيعة يسميهم الذين



في         ًا جذري ًا اختلف الطائفة هذه مع نختلف فنحن الجعفرية،
الروافضفي          هؤلء عقيدة من ًا بعض ّنـا بي وقد الدين، أصول

    . الروافض   هؤلء حكم وأما فلتراجع السادسة الملحظة
دولة          في كانوا فإن الولون، الدين أئمة عليهم حكم فكما

قتل،        وإل تاب فإن الرافضي فيستتاب مستضعفين السلم
الطوائف         قتال فيقاتلون وشوكة قوة أصحاب كانوا إن وأما

بعض         أخرج وقد السلم، شرائع من شريعة عن الممتنعة
والسبعين        الثلث السلم فرق الروافضمن السلف أئمة

 . إن       السلمي الدين يضاهي ًا جديد ًا دين مذهبهم وعدوا
فإذا        الخنوع، وفقه الذل لثقافة يؤصل الجيشالسلمي

عامتهم،        في وأثخنوا السنة، أهل الروافضرموز َتَل َق
فالجيشالسلمي      مساجدهم، وحرقوا حرائرهم، واغتصبوا

ولن        أحسن، هي بالتي والمجادلة بالحسنة، السيئة سيقابل
الوطن       إخوان الروافض إخوانه صوب السلح يرفع

الدين.!!         يفسد الذي الصائل بدفع السلم يأمر ألم والتربة
 ]  !! ندعو      قوله بالمشرك؟ فكيف ًا مسلم كان ولو والدنيا

ينتبهوا    ]   [    أن فعليهم قوله إلى العرب الشيعة عمومتنا أبناء
    : سيرة  ].    في الناظر إن أستعين وبالله أقول الحال لهذه
    - علم -     ليعلم وتدبر، بتمعن سلم و عليه الله صلى النبي

وأخيه،         والخ وابنه، الب بين فّرق السلم أن اليقين
التوحيد،        يقرر ًا عام عشر ثلثة بمكة تنزل فالوحي

والتنديد،        الكفر وأهل التوحيد أهل بين الكاملة والمفاصلة
ولو       للمشركين والعداء وللمؤمنين، ولرسوله لله والولء

   -   . و    عليه الله صلى النبي فقاتل المقربين أقرب من كانوا
أبو-           فقتل قريش، كفار من عمومته أبناء ٍد وأح ٍر بد في سلم

شيبة،          حمزة وقتل عتبة، بن الوليد علي وقتل أباه، عبيدة
     ) : ِه     ّل ِبال ُنوَن ْؤِم ُي ًا ْوم َق ُد َتِج َل تعالى قوله فيهم الله فأنزل
ُهْم          َباء آ ُنوا َكا ْو َل َو َلُه َوَرُسو ّلَه ال ّد َحا َمْن ّدوَن َوا ُي ِر اْلِخ ِم ْو َي ْل َوا
ِهُم          ِب ُلو ُق ِفي َتَب َك ِئَك َل ْو أ

ُ ُهْم َت َعِشيَر ْو أ
َ ُهْم َن َوا ِإْخ ْو أ

َ ُهْم َناء ْب َأ ْو أ
َ

َها         ِت َتْح ِمن ِري َتْج ّناٍت َج ُهْم ُل ْدِخ ُي َو ْنُه ّم ِبُروٍح ُهم َد ّي أ
َ َو ِْليَماَن ا

ِحْزُب          ِئَك َل ْو أ
ُ ْنُه َع َوَرُضوا ُهْم ْن َع ّلُه ال َرِضَي َها ِفي ِديَن ِل َخا َهاُر ْن ْل

َ ا
المجادلة       ) ِلُحوَن ْف ْلُم ا ُهُم ِه ّل ال ِحْزَب ِإّن أَل

َ ِه ّل قال. 22ال
   ] : أخونا     المريكي المسلم الله حفظه مصعب أبو الشيخ



الله     ].    رحمك واعلم البغيض عدونا الكافر والعربي الحبيب،
تنظيم           من أر لم العراق أرض قدمي وطئت أن منذ أني
وخاصة       الجهادية الجماعات من لجماعة عداوة القاعدة

أنه          إل مصعب أبي الشيخ من علمت وما الجيشالسلمي،
من       لكثير الحسنة بالصلة المجاهدين الخوة يوصي

بالحسان      المجاهدين يوصي ًة فمر الجهادية، الجماعات
التعامل       بحسن يوصيهم وأخرى العراق، عصائب لجماعة

حفظه          أحواله من نعلم كما بل السنة، أنصار مع والجوار
صف         وجمع المسلمين، كلمة لتوحيد ًا جاهد يسعى أنه الله

مجموعة        حيثشكلت الجهود، هذه أثمرت وقد المجاهدين،
مجلس       القاعدة تنظيم ومنها الجهادية التنظيمات من

الله        عبد الشيخ أخونا يرأسه والذي المجاهدين شورى
       . قام  فقد الملحظة هذه أختم أن وقبل البغدادي رشيد

العراق       داخل كبيرة إعلمية بحملة الجيشالسلمي
ممن         كثير ذلك في وساعده التنظيم، صورة ليشوه وخارجه

جماعات         من والخارج الداخل في ومنهجه فكره على هم
بهذا         يكتِف ولم النترنت، شبكة على ومواقع دعوة ورجال

من        العباد ليحذروا العرب جزيرة إلى المندوبين فأرسل
الملحظات        هذه وما مصعب، أبي والشيخ القاعدة تنظيم

تلك         نتائج من نتيجة إل فضيلتكم أوردها التي الثمان
.     .. الخصوم  تجتمع الله وعند والدعاءات الشاعات
      : بعد  لما مستقبلية نظرة وجود عدم الثامنة الملحظة

. المدني        الجانب أو السياسي الجانب في سواء الحرب
     : هي   السياسية فنظرتهم الموحدون أما أستعين وبالله أقول

بها         الله وعد التي الراشدة والخلفة السلم دولة إقامة
الحبيب        قول فهي المدنية نظرتهم وأما المتقين، عباده

  ) : - تحت -     رزقي وجعل سلم و عليه الله صلى المصطفى
      .( استراتيجيات  الجهاد قاعدة في للمجاهدين إن رمحي ظل
المستقبلية        نظرتهم على الطلع أردتم وإن عمل، وبرامج

من         تحرموهم ول بها، لتتبصروا الجهاد ساحات إلى فانفروا
       . الملحظة؟  هذه على دليلكم هو ما ثم وجهادكم توجيهاتكم

ألم        والتجني؟ الظلم هذا ولماذا استندتم؟ ماذا وعلى
: القدسي         الحديث في وتعالى تبارك الله قول إلى تسمعوا



   ( في(       التكلف ولماذا ، بالحرب آذنته فقد ًا ولي لي عادى من
الله؟         سبيل في ًا يوم أقدامكم تغبروا ولم الملحظات ذكر

وما          المعركة ساحة عن البعد كل بعيدون وأنتم التكلف ولم
      . الرافدين    بلد مجاهدي أن تعلموا ألم أحداث من فيها يجري

ًا          مكر وأعظم عداء أشد هو ًا عدو به يدفعون جهاد في
الرافدين        أرض من تمكن لو ًا عدو يدفعون بالسلم،

كما       أرضكم وسيستبيح عليكم، الدور فسيأتي واستباحها
هذا          خطر عن بمنأى أنكم تظنوا فل الرافدين، أرض استباح

لستئصالهم.         اجتمعت قد الكفر أمم أن تعلموا ألم العدو
بالنفس       نصرتهم واجبكم؟ هو فما خضرائهم وإبادة

  . هذه       إن عنها والتنقيب أخطائهم عن البحث أم والنفيس،
عداوات      [  خلق باب من لهي حقيقتها في الملحظة

من]        خطأ على تقعون ّلكم ع بالمجهر فابحثوا وخصومات
في         أخطاء وجود ننكر ل بدورنا ونحن المجاهدين، أخطاء

له    _    _  منه الحركي وخاصة بشري عمٍل فأي المجاهدين،
  ] : والنقصمن        الله رحمه القيم ابن المام قال وكما أخطاء،

وكيف         ُد ُيْجَح ل نقصهم الطبيعة فبنو كامٌن الطبيعة أصل
غلطاته          عدت من ولكن جهوًل؟ خلق من الخطأ من ُيعَصُم

    . هذا     في المتكلم وعلى إصاباته عدت ممن للصواب أقرب
       : بالحق،  العلم عن كلمه مصدر يكون أن وغيره الباب

ولخوانه:      ولرسوله، ولكتابه لله، النصيحة وغايته
   : والعمل.      القلب فسد للهوى ًا تبع الحق جعل وإن المسلمين

   ) :    . ُهْم  َواء ْه أ
َ ّق ْلَح ا َع َب ّت ا ِو َل َو تعالى الله قال والطريق والحال

 ( المؤمنون     ِهّن ِفي َوَمن ْلْرُض
َ َوا َواُت الّسَما َدِت َفَس ، 71َل

   ) : - حتى  -     أحدكم يؤمن ل سلم و عليه الله صلى النبي وقال
   :   ( خير،      كل أصل والعدل فالعلم ، به جئت لما ًا تبع هواه يكون

    .    : رسوله  أرسل تعالى والله شر كل أصل والجهل والظلم
  .      . يتبع   ول الطوائف بين يعدل أن وأمره الحق ودين بالهدى

   ) : َكَما     ِقْم َت َواْس ُع ْد َفا ِلَك َذ ِل َف تعالى فقال منهم، أحد هوى
َتاٍب           ِك ِمن ّلُه ال َأنَزَل ِبَما آَمنُت ُقْل َو ُهْم َواء ْه أ

َ ْع ِب ّت َت َوَل أِمْرَت
ُ

ُكْم         َل َو َنا ُل ْعَما أ
َ َنا َل ُكْم ّب َوَر َنا ّب َر ّلُه ال ُكُم َن ْي َب ِدَل ْع ِل

َ ُأِمْرُت َو
ْلَمِصير          ا ِه ْي َل ِإ َو َنا َن ْي َب ُع َيْجَم ّلُه ال ُكُم َن ْي َب َو َنا َن ْي َب ُحّجَة َل ُكْم ُل ْعَما أ

َ

: الشورى) ُ15    : للدين،].   المتجرد المؤمن فإن وبعد اهـ



المتبع        السلطان، وأحبار الضلل أئمة شبهات المتخلصمن
المة        لواقع خللها من الناظر المحكمة، الشرعية للنصوص

ًا         بلد إما المسلمين بلد أن العين رأي ليرى السلمية،
كفلسطين       ًا مباشر ًا صهيوني ًا صليبي ًا احتللًعسكري محتلة

ًا       بلد أو والشيشان، وأفغانستان والعراق العرب وجزيرة
ًا           تبع كونه عن أحواله مجمل في يخرج ل مرتد حاكم يحكمها
     . تجاه   السلمية المة واجب إن الصهيوني الصليبي للتحالف

سبيل         في للنفير المسلمين تجييش هو الليم الواقع هذا
التحالف        من المحتلة المسلمين بلد في فالجهاد الله،

عذر          من إل مسلم كل على فرضعين الصهيوني الصليبي
       . فك    العزيز عبد القادر عبد الشيخ قال العذار أهل من الله

       ] : على  فرضعين يكون الجهاد أن المعلوم من أسره الله
كما          وهي الفقه، كتب في مبينة مواضع في مسلم كل
] : ويتعين        قال الُمغني ِه ِب كتا في الحنبلي قدامة ابن ذكرها

    :  : وتقابل    الزحفان التقى إذا أحدها مواضع ثلثة في الجهاد
المقام،         عليه وتعين النصراف حضر من على َحُرَم الّصفان
       } : ُتوا   ُب ْث َفا َئًة ِف ُتْم َلِقي َذا ِإ ُنوا آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ

َ َيا تعالى الله لقول
َول         َلُه َوَرُسو ّلَه ال ُعوا ِطي أ

َ َو ِلُحوَن ْف ُت ُكْم ّل َع َل ِثيًرا َك ّلَه ال ُكُروا ْذ َوا
َع        َم ّلَه ال ِإّن ِبُروا َواْص ُكْم ِريُح َهَب ْذ َت َو ُلوا ْفَش َت َف ُعوا َناَز َت
     } : ُتْم}   ِقي َل َذا ِإ ُنوا آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ

َ َيا تعالى وقولـه ، ِريَن ِب الّصا
ُه          ُبَر ُد ٍذ ِئ ْوَم َي ِهْم ّل َو ُي َوَمْن َباَر ْد ل

َ ا ُهْم ّلو َو ُت َفل ًفا َزْح َفُروا َك ِذيَن ّل ا
ِمْن           َغَضٍب ِب َء َبا ْد َق َف ٍة َئ ِف َلى ِإ ّيًزا َتَح ُم ْو أ

َ َتاٍل ِق ِل ًفا َتَحّر ُم ِإلّ
        : قتالهم}.  أهله على تعين ببلد الكفار نزل إذا الثاني ّلِه ال

       : معه،.  النفير لزمهم ًا قوم الماُم استنفر إذا الثالث ودفعهم
        } : ُكْم   َل ِقيَل َذا ِإ ُكْم َل َما ُنوا آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ

َ َيا تعالى الله لقول
  { بعدها،       والتي الية َلْرِض ا َلى ِإ ُتْم ْل َق ّثا ا ِه ّل ال ِبيِل َس ِفي ِفُروا ان

استنفرتم      : «  وإذا وسلم عليه الله صلى النبي وقال
فرض»].          يكون أن يكاد الجهاد أن هذا من ويتضح فانفروا

إذا        ( الثاني الموضع خاصة الن، المسلمين جميع على عين
     ( يحكمها   الن المسلمين بلدان فمعظم ببلد الكفار نزل

حكومة         وإما كافر أجنبي مستعمر إما الكفار، عليها ويتسلط
        . الكبائر  من يكون تركه فإن الجهاد تعين وإذا كافرة محلية

بنصحديث         الموبقات السبع من بل فيه، الوارد للوعيد



].[ وسلم     عليه الله صلى التي]    19النبي البلد وأما اهـ
الديار         تلك أهل على بالجماع فواجب مرتد حاكم يحكمها

المرتد         الحاكم كان فإذا وخلعه، الكافر الحاكم على الخروج
القاضي         ويعرضعلى الفور على خلعه وجب منعة بدون

  . الشيخ         قال لوليته يرجع فل تاب وإن قتل، وإل تاب فإن
   ] : المرتد       الحاكم فهذا أسره الله فك العزيز عبد القادر عبد
ْعرضعلى           ُي و الفور على خلعه وجب منعة له تكن لم إن

كما            وليته إلى يرجع لم تاب وإن قتل وإل تاب فإن القاضي
الله           رسول وقال عنهما، الله رضي وعمر بكر أبي سنة هي

   « : الخلفاء    وسنة بسنتي فعليكم وسلم علـيه الله صـلى
 .» قال       بالنواجذ عليها عضوا بعدي من المهديين الراشدين
   ] : قط،      عمر استعمل ول الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ

    : من      استعمل ول منافقا، المسلمين على بكر أبو ول بل
قاتل           لما بل لئم، لومة الله في تأخذهما كان ول أقاربهما،

الخيل        ركوب منعوهم السلم إلى وأعادوهم الردة أهل
يقول         عمر وكان توبتهم، صحة تظهر حتى السلح وحمل
   : أحدا       تستعمل ل العراق أمير وقاصوهو أبي بن لسعد
    . أكابر     أمراء كانوا فإنهم الحرب في تشاورهم ول منهم،

حصن،         بن وعيينة حابس، بن والقرع السدي، طليحة مثل
أبو         تخوف لما فهؤلء وأمثالهم ْندي ِك ال قيس بن والشعث

].[ المسلمين         على يولوهم لم نفاق نوع منهم وعمر ]20بكر
شوكة          ذات بطائفة ممتنعا المرتد الحاكم كان إن وأما اهـ

عبد         الشيخ قال عليهم، والخروج قتالهم فوجب دونه تقاتل
    ] : المرتد      الحاكم كان وإن أسره الله فك العزيز عبد القادر

قاتل         من وكل قتالهم، وجب دونه، تقاتل بطائفة ممتنعا
  } : ُكْم       ْن ِم ُهْم ّل َو َت َي َوَمْن تعالى الله لقول مثله، كافر فهو دونه

      { }  { صيغة  فهي شرط اسم الية في َوَمْن و ، ُهْم ْن ِم ّنُه ِإ َف
. بالفعل          أو بالقول َنَصَره و الكافر تولى من كل تعم عموم

نواقض          في وغيره الوهاب عبد بن محمد السلم شيخ وقال
المسلمين،: [     على ومعاونتهم المشركين مظاهرة السلم

      } : ّلَه   ال ِإّن ُهْم ْن ِم ّنُه ِإ َف ُكْم ْن ِم ُهْم ّل َو َت َي َوَمْن تعالى قوله والدليل
     [{ المرتدين    قتال هؤلء كل فيقاتل ِلِميَن ّظا ال ْوَم َق ْل ا ِدي ْه َي ل

بعضشرائع       ويظهرون بالشهادتين ينطقون كانوا وإن



:    . تعالى      الله وقال السلم ينقضأصل بما لتيانهم السلم
ُلوَن{         ِت َقا ُي َفُروا َك ِذيَن ّل َوا ِه ّل ال ِبيِل َس ِفي ُلوَن ِت َقا ُي ُنوا آَم ِذيَن ّل ا
      { أو   بالقول الكافر نصر من فكل ، ُغوِت ّطا ال ِبيِل َس ِفي
الظاهر          حكم هو وهذا مثله، كافر فهو ْفِره ُك ُنْصَرة ل بالفعل

يكون         وقد والجهاد، اليمان أهل عن كممتنع الدنيا في
أو          حقه في التكفير من مانع لوجود الباطن في مسلما

لقيام           بكفره الحكم من يمنع ل هذا أن إل ونحوه، شبهة
على         الحكم في السنة جرت وهكذا حقه، في المقتضى

رسالة         في المسألة هذه في القول بسطت وقد الممتنعين،
الناس.          في يشاع أن ينبغي الذي العلم من وهذا أخرى

  . دليل          أما بينة عن حيى من ويحيى بينة عن هلك من ليهلك
بن          عبادة حديث فهو َفر، َك إذا الحاكم على الخروج وجوب

    « :  - الله -   صلى الله رسول دعانا قال عنه الله رضي الصامت
على          بايعنا أن علينا أخذ فيما فكان فبايعناه، وسلم عليه

ِرنا       ُيْس و ِرنا ُعْس و ِهنا ْكَر وَم ِطنا ْنَش َم في والطاعة السمع
    : كفرا        تروا أن إل قال أهله، المر ننازع ل وأن علينا، َثَرٍة َأ و

] :   .» قال      النووي قال برهان فيه الله من عندكم ًا بواح
تنعقد         ل المامة أن على العلماء أجمع عياض القاضي

قوله        _   _ إلى انعزل الكفر عليه طرأ لو أنه وعلى لكافر،
حكم           عن خرج بدعة أو للشرع وتغيير كفر عليه طرأ فلو

عليه        القيام المسلمين على ووجب طاعته وسقطت الولية
ذلك           يقع لم فإن ذلك، أمكنهم إن عادل إمام ونصب وخلعه

في          يجب ول الكافر بخلع القيام عليهم وجب لطائفة إل
لم          العجز تحققوا فإن عليه، القدرة ظنوا إذا إل المبتدع
ويفر         غيرها إلى أرضه عن المسلم وليهاجر القيام، يجب

       : نقله].  عياض القاضي ذكره الذي الجماع وهذا قلت بدينه
وعن           الداودي، عن التين ابن وعن بطال، ابن عن حجر ابن

نفسه      ].[ حجر ابن وقرره التين، عجز]   21ابن وإذا اهـ
والستعداد،        له العداد عليهم وجب الجهاد عن المسلمون

 ] : وإذا         أسره الله فك العزيز عبد القادر عبد الشيخ قال
: تيمية         ابن قال الستعداد، وجب ذلك عن المسلمون عجز

في[         الخيل ورباط القوة بإعداد للجهاد الستعداد يجب كما
فهو           به إل الواجب يتم ل ما فإن للعجز، وقتسقوطه



     } : ُهْم].   ّن ِإ ُقوا َب َس َفُروا َك ِذيَن ّل ا َبّن َيْحَس َول تعالى وقال واجب
 { وقال        الية، ٍة ّو ُق ِمْن ُتْم ْع َط َت اْس َما ُهْم َل ّدوا أِع

َ َو ْعِجُزوَن ُي ل
 :  . » مما    : »    قلت ثلثا الرمي القوة إن أل وسلم عليه الله صلى

مقرر         الطواغيت هؤلء تجاه المسلمين واجب أن تعلم سبق
وهو          » عليه، يخرج أن لمسلم يجوز ل الذي الشرعي بالنص

       : من     عندكم بواحا كفرا تروا أن إل قال أهله، المر ننازع وأل
      .» الخروج   وجوب على الجماع انعقد وقد برهان فيه الله

      . كيفية    في الجتهاد يجوز فل ولذلك آنفا ذكرته كما عليهم
اجتهد         من وأن النصوالجماع، وجود مع الطواغيت مواجهة

ضللً          ضل فقد ِرد ْو الَم هذا في النصوالجماع وجود مع
طريق        ) عن السلم حكم لتطبيق يسعى كمن مبينا،
     . يمنعه(    العجز إن قال ومن ذلك ونحو الشركية البرلمانات
هو          العجز عند الواجب إن له فنقول عليهم الخروج من
تحقق        فإن الشركية، برلماناتهم في مشاركتهم ل العداد

مستضعفا         بقي الهجرة عن عجز فإن الهجرة، وجبت العجز
ِذيَن      { ّل ا المؤمنين كالمستضعفين تعالى الله إلى يبتهل

َنا          َل َعل َواْج َها ُل ْه أ
َ ِم ِل ّظا ال ِة َي َقْر ْل ا ِه ِذ َه ِمْن َنا ِرْج أْخ

َ َنا ّب َر ُلوَن ُقو َي
   { يشاركهم        أن أما ، َنِصيًرا ْنَك ُد َل ِمْن َنا َل َعل َواْج ّيا ِل َو ْنَك ُد َل ِمْن

هذه         لن مسلم، يفعله ل فهذا التشريعية برلماناتهم في
السيادة       تجعل التي بالديمقراطية الرضا معناها المشاركة

الشرع         هو الشعب نواب أغلبية رأي أن بمعنى للشعب
} : َول         تعالى قوله في المذكور الكفر هو وهذا للمة، ْلِزم الُم

  { هذه       فأعضاء ، ِه ّل ال ُدوِن ِمْن ًبا َبا َأْر ْعًضا َب َنا ْعُض َب َذ ّتِخ َي
عين         هو وهذا السابقة الية في الرباب هم البرلمانات

} : ْد         َق َو تعالى قال تعريفه، يجب بهذا جاهل كان ومن الكفر،
َها           ِب َفُر ْك ُي ِه ّل ال َياِت آ ُتْم ْع َسِم َذا ِإ أْن

َ َتاِب ِك ْل ا ِفي ُكْم ْي َل َع َنّزَل
ِه          ِر ْي َغ ِديٍث َح ِفي َيُخوُضوا ّتى َح ُهْم َع َم ُدوا ُع ْق َت َفل َها ِب أ

ُ ْهَز َت ُيْس َو
       .{ مثلهم   فهو كفرهم وشهد جلسمعهم فمن ُهْم ُل ْث ِم ًذا ِإ ُكْم ّن ِإ

].[ الكفر  :    22في الشرعي]   الواجب عن والمتخلف قلت اهـ
عليه         والقدرة ذلك على الستطاعة مع واستعداد ٍد جها من

مسلم         كل على عينٌي وجوٌب فالوجوب به، لحق فالثم
الستبدال        في الله سنة أن المتخلف وليعلم مستطيع،

    ) : ًا     ْوم َق ِدْل ْب َت َيْس ْوا ّل َو َت َت ِإن َو تعالى قال محالة ل ماضية



محمد     ) :  ُكْم َل َثا َأْم ُنوا ُكو َي َل ُثّم ُكْم ْيَر سيد   38َغ المام قال ،
    ] : فصل    وهي الخيرة الكلمة ثم تعالى الله رحمه قطب
ومٌن         تكريم دعوته لحمل لكم الله اختيار إن الخطاب

لم           وإذا الفضل لهذا أهلً تكونوا أن تحاولوا لم فإذا وعطاء
ما         قيمة تدركوا لم وإذا المكانة هذه بتكاليف تنهضوا

وهب           ما يسترد الله فإن عداه ما كل عليكم فيهون أعطيتم
تتولوا        (  وإن الله فضل يقدر ممن ّنة الم لهذه غيركم ويختار

  ( لنذارة       وإنها أمثالكم يكونوا ل ثم غيركم قوما يستبدل
الله         على وأحسبكرامته اليمان حلوة ذاق لمن رهيبة

العظيم          اللهي السر هذا يحمل وهو الكون هذا في وبمقامه
في          الله ونور قلبه، في الله الرضبسلطان في ويمشي

الحياة         يطيق وما موله شارة وعليه ويجيء ويذهب كيانه،
ثم         بها وعاش اليمان حقيقة عرف إنسان يطعمها وما

إن           بل ل البواب دونه وتوصد الكنف من ويطرد منه تسلب
يطبق           ثم بربه يتصل من عند يطاق ل جحيما لتغدو الحياة

هذا          في يعدلها ل ضخمة هبة اليمان إن الحجاب دونه
زهيد        زهيد والمال رخيصة رخيصة والحياة شيء، الوجود

ما           كل الخرى الكفة في ويوضع كفة في اليمان يوضع حين
وهو           المؤمن يواجهه ما أهول النذار هذا كان ثم ومن عداه

].[ الله   من : (   23يتلقاه ْا]     ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ
َ يا تعالى الله وقال اهـ

ُهْم          ّب ُيِح ٍم ْو َق ِب ّلُه ال ِتي أ
ْ َي ْوَف َفَس ِه ِن ِدي َعن ُكْم ِمن ّد َت َيْر َمن

ُدوَن        ِه ُيَجا ِريَن ِف َكا ْل ا َلى َع ٍة أِعّز
َ ِنيَن ْؤِم ْلُم ا َلى َع ٍة ّل ِذ َأ َنُه ّبو ُيِح َو

ِه           ِتي ْؤ ُي ِه ّل ال َفْضُل ِلَك َذ ٍم ِئ ل ْوَمَة َل ُفوَن َيَخا َولَ ِه ّل ال ِبيِل َس ِفي
 ( المائدة     ِليٌم َع ٌع َواِس ّلُه َوال ُء َيَشا توعد.    54َمن الية هذه ففي

ومفاصلة         الجهاد إقامة عن تخلفوا هم إن المؤمنين الله
بالستبدال       توعدهم هديه، اتباع وتركوا والنصارى اليهود

ًا        عباد يستخلف بأن وتوعدهم المبين، الخسران هو وذلك
لهم           الله حب أجلها من صفات لهم منهم، ًا خير غيرهم من

أرفعها          وما صفات من أجلها وما وتعالى، تبارك لله وحبهم
وحبه            له ربه حب يرجو ل الذي ذا فمن ومنزلة، مكانة من

      . صفات   باقي وتعالى تبارك ذكر ثم وخالقه موله لربه
على         وعزتهم المؤمنين، على ذلتهم فذكر أرضه، في خلفائه

ومراغمتهم      لعدائه وجهادهم بأمره وقيامهم الكافرين،



من          ًا أحد يخشون ل ربهم بأمر قيامهم في وهم لهم،
أهل          غضب ولو لئم لومة الله في يخافون ول العالمين

وإن          كثرة، بربهم فهم قلة كانوا وإن فهم الرضقاطبة،
 . ومن         أعزة فبالله أذله كانوا وإن أقوياء، فبالله ضعفاء كانوا

الله         اصطفاها التي الثلة تلك فضل يتضح الكريمة الية
الصدق        منهم ِلَم َع فلما رايته، لرفع واستخدمها لنفسه،

الله         رحمه قطب سيد المام قال وهداهم، وسددهم وفقهم
القدر: [        أداة لتكون المؤمنة للعصبة الله اختيار إن تعالى

في          سلطانه الرضوتمكين في الله دين إقرار في اللهي
وتنفيذ        وأنظمتهم أوضاعهم في منهجه وتحكيم البشر حياة

والخير       الصلح وتحقيق وأحوالهم أقضيتهم في شريعته
الشريعة        وبهذه المنهج بذلك الرض في والنماء والطهارة

الله          فضل مجرد هو المر بهذا للنهوض الختيار هذا إن
هذه           نفسه يحرم وأن الفضل يرفضهذا أن شاء فمن ومنته

يختار          والله العالمين وعن عنه غنى والله وذاك فهو المنة
].[ العظيم         الفضل لذلك أهل أنه يعلم من عباده اهـ] 24من

     ) : ْيُر   َغ ِنيَن ْؤِم ْلُم ا ِمَن ُدوَن َقاِع ْل ا ِوي َت َيْس لّ تعالى الله وقال
ِهْم        ُفِس أن
َ َو ِهْم ِل َوا أْم

َ ِب ِه ّل ال ِبيِل َس ِفي ُدوَن ِه ْلُمَجا َوا ِر الّضَر ِلي ْو أ
ُ

ِديَن       َقاِع ْل ا َلى َع ِهْم ُفِس أن
َ َو ِهْم ِل َوا أْم

َ ِب ِديَن ِه ْلُمَجا ا ّلُه ال َفّضَل
َلى         َع ِديَن ِه ْلُمَجا ا ّلُه ال َفّضَل َو َنى ْلُحْس ا ّلُه ال َد َع َو ُكـلّ َو َدَرَجًة

النساء   ) ًا ِظيم َع ًا َأْجر ِديَن َقاِع ْل كثير    95ا ابن الحافظ قال ،
  )  ] : ِديَن    ِه ْلُمَجا ا ّلُه ال َفّضَل َو تعالى قال تفسيره في الله رحمه

به    )      فضلهم بما سبحانه أخبر ًا ِظيم َع ًا َأْجر ِديَن َقاِع ْل ا َلى َع
الذنوب        ومغفرة العاليات الجنان غرف في الدرجات من

وتكريما       منه إحسانا والبركات الرحمة وأحوال والزلت
( ًا  (       ُفور َغ ّلُه ال َكاَن َو َوَرْحَمًة ًة ِفَر ْغ َوَم ْنُه ّم َدَرَجاٍت قال ولهذا

م    '   الصحيحين في ثبت أن '     1884قد الخدري سعيد أبي عن
   ) : مائة       الجنة في إن قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

درجتين          كل بين ما سبيله في للمجاهدين الله أعدها درجة
      ( مرة    بن عمرو العمشعن وقال ، والرض السماء بين كما

  : رسول         قال قال مسعود بن الله عبد عن عبيدة أبي عن
     ) : درجة     أجره فله بسهم رمى من وسلم عليه الله صلى الله

   :       : ليست  إنها أما فقال الدرجة وما الله رسول يا رجل فقال



    .[( هذا       أن ومعلوم اهـ عام مائة الدرجتين بين ما أمك بعتبة
فرضعين          الجهاد كان إذا فكيف الطلب جهاد في التفضيل

في         السلم شيخ وقال آكد، فيه فالتفضيل المسلم على
     _  _ ] : أعظم  من أن الله أصلحكم اعلموا الفتاوى مجموعة

الوقت            هذا إلى أحياه أن ًا خير به الله أراد من على النعم
المسلمين         شعار فيه ويحيي الدين فيه الله يجدد الذي

بالسابقين       ًا شبيه يكون حتى المجاهدين المؤمنين وأحوال
الوقت         هذا في قام فمن والنصار، المهاجرين من الولين

عنهم          الله رضي الذين بإحسان لهم التابعين من كان بذلك
خالدين          النهار تحتها من تجري جنات لهم وأعد عنه ورضوا
يشكروا         أن للمؤمنين فينبغي العظيم، الفوز وذلك ًا أبد فيها

من          كريمة منحة حقيقتها التي المحنة هذه على تعالى الله
لو          والله حتى جسيمة نعمة باطنها التي الفتنة وهذه الله
بكر        كأبي والنصار المهاجرين من الولون السابقون كان

الزمان        هذا في حاضرين وغيرهم وعلي وعثمان وعمر
ول         المجرمين، القوم هؤلء جهاد أعمالهم أفضل من لكان

نفسه          وسفه تجارته خسرت من إل الغزاة هذه مثل يفوت
عذر           ممن يكون أن إل والخرة الدنيا من ًا عظيم ًا حظ وحرم

  .[ وقال      اهـ وغيرهم والعمى والفقير كالمريض تعالى الله
   ] : أثمان      من نقدة أول تعالى الله رحمه القيم ابن المام

وسومها؟:        البخيل الجبان للمفلس فما الروح بذل المحبة
ما          تالله بالثمن؟ يبتاع الذي فمن وصلهم يباع المحب بدم

بالنسيئة       فيبيعها كسدت ول المفلسون، فيستامها هزلت
فلم.         يزيد، من سوق للعرضفي أقيمت لقد المعسرون
 .   . وقام      البطالون فتأخر النفوس بذل دون بثمن لها يرض

      : فدارت  ًا؟ ثمن يكون أن يصلح أيهم ينظرون المحبون
    )    . ٍة  َأِعّز ِنيَن ْؤِم ْلُم ا َلى َع ٍة ّل ِذ َأ يد في ووقعت بينهم السلعة
بإقامة  ).       طولبوا للمحبة المدعون كثر لما ِريَن ِف َكا ْل ا َلى َع

     . لدعى    الناسبدعواهم يعطى فلو الدعوى صحة على البينة
:  .     . فقيل   الشهود في المدعون فتنوع الّشِجّي َقَة ُحْر الخـلُّي

ّلَه      (      ال ّبوَن ُتِح ُتْم ُكن ِإن ُقْل ببينة إل الدعوى هذه تقبل ل
أتباع   ).      وثبت كلهم، الخلق فتأخر ّلُه ال ُكُم ْب ِب ُيْح ِني ُعو ِب ّت َفا

   . البينة     بعدالة فطولبوا وأخلقه وأقواله أفعاله في الحبيب



ٍم (         ). ِئ ل ْوَمَة َل ُفوَن َيَخا َولَ ِه ّل ال ِبيِل َس ِفي ُدوَن ِه ُيَجا بتزكية
  : نفوس       إن لهم فقيل المجاهدون، وقام المحبين أكثر فتأخر

ّلَه       (   ال ِإّن بيعة إلى فهلموا لهم ليست وأموالهم المحبين
ّنَة        ). الَج ُهُم َل أّن

َ ِب ُهم َل َوا أْم
َ َو ُهْم ُفَس أن

َ ِنيَن ْؤِم ْلُم ا ِمَن َتَرى اْش
من        وجللة الثمن، وفضل المشتري، عظمة عرفوا فلما

     : لها     وأن السلعة، قدر عرفوا التبايع عقد يديه على جرى
. بخس.          بثمن لغيره يبيعوها أن الغبن أعظم من فرأوا ًا شأن
. خيار         ثبوت غير من بالتراضي، الرضوان بيعة معه فعقدوا

العقد: (      ).    تم فلما نستقيلك ول نقيلك ل والله وقالوا
     : لنا    وأموالكم نفوسكم صارت مذ لهم قيل المبيع، وسلموا

َبّن       (   َتْحَس َولَ معها وأضعافها كانت، ما أوفر عليكم رددناها
ُقوَن           ُيْرَز ِهْم ّب َر َد ِعن َياء أْح

َ َبْل ًا َوات أْم
َ ِه ّل ال ِبيِل َس ِفي ْا ُلو ِت ُق ِذيَن ّل ا

المحبة      ).     غرستشجرة إذا ِلِه َفْض ِمن ّلُه ال ُهُم َتا آ ِبَما ِرِحيَن َف
أثمرت        الحبيب ومتابعة الخلص بماء وسقيت القلب، في

   .       . في  ثابت أصلها ربها بإذن حين كل أكلها وآتت الثمار أنواع
   .     . سعي  يزال ل المنتهى بسدرة متصل وفرعها القلب قرار
ُد        (  َع َيْص ِه ْي َل ِإ شيء دونه يحجبه ل حبيبه إلى ًا المحبصاعد

].[( ُعُه     َف َيْر ِلُح الّصا َعَمُل ْل َوا ّيُب ّط ال ِلُم َك ْل رحمه]   25ا وقال اهـ
ومنازل: [         وقبته، السلم سنام ذروة الجهاد كان لما الله

الدنيا،          في الرفعة لهم كما الجنة، في المنازل أعلى أهله
الله        -  صلى الله رسول كان والخرة، الدنيا في العلون فهم

       - أنواعه   على واستولى منه، العليا الذروة في سلم و عليه
والدعوة،         والجنان، بالقلب، جهاده حق الله في فجاهد كلها

على       موقوفة ساعاته وكانت والسنان، والسيف، والبيان،
ًا،         ذكر العالمين أرفع كان ولهذا ويده، ولسانه، بقلبه، الجهاد،

ًا    ].[ قدر الله عند في]     26وأعظمهم الله ذم المقابل وفي اهـ
توبيخ،         أشد ووبخهم والقعود التخلف أهل التوبة سورة ثنايا
علمة          العيني الغزو عن التخلف وتعالى تبارك الله جعل بل

   ) : َأْن      ٌة ُسوَر َلْت ِز أن
ُ َذا ِإ َو تعالى الله قال النفاق، علمات من

ُهْم         ْن ِم ْوِل ّط ال ْا ُلو ْو أ
ُ َنَك َذ ْأ َت اْس ِه ِل َرُسو َع َم ْا ُدو ِه َوَجا ِه ّل ِبال ْا ُنو آِم

} ِديَن     َقاِع ْل ا َع ّم ُكن َن َنا َذْر ْا ُلو َقا َع}   86َو َم ْا ُنو ُكو َي أن
َ ِب ْا َرُضو

} ُهوَن       َق ْف َي لَ ُهْم َف ِهْم ِب ُلو ُق َلى َع َع ِب ُط َو ِلِف َوا ْلَخ قال}) 87ا ،
في         تعالى الله رحمه السعدي الرحمن عبد العلمة المام



     ] : استمرار   بيان في تعالى يقول اليتين لهاتين تفسيره
    , فيهم     تؤثر ل وأنها الطاعات عن التثاقل على المنافقين
   "    " . باليمان  فيها يؤمرون ٌة ُسوَر َلْت ِز ْن أ

ُ َذا ِإ َو واليات السور
    " . ُهْم,     ْن ِم ْوِل ّط ال ُلوا ْو أ

ُ َنَك َذ ْأ َت اْس ّله ال سبيل في والجهاد ّله بال
  .     ,    : أمدهم"  وقد لهم عذر ل الذين والموال الغنى أولي يعني

 ,     , ويقومون   ويحمدونه ّله ال يشكرون أفل وبنين بأموال ّله ال
   .    , إل   أبوا ولكن أمره عليهم وسهل عليهم أوجبه بما

َع,    "     َم ُكْن َن َنا َذْر ُلوا َقا َو القعود في والستئذان التكاسل
َلى ". "        َع َع ِب ُط َو ِلِف َوا ْلَخ ا َع َم ُنوا ُكو َي أْن

َ ِب َرُضوا ِديَن َقاِع ْل ا
َع    "  "     َم ُنوا ُكو َي أْن

َ ِب َرُضوا تعالى قال ُهوَن َق ْف َي َل ُهْم َف ِهْم ِب ُلو ُق
    ,   : النساء "  مع يكونوا أن لنفسهم رضوا كيف ِلِف َوا ْلَخ ا

  ,      . على   دلهم عقل أو فقه معهم هل الجهاد عن المتخلفات
  , يكون.  "     "    ول الخير تعي فل ِهْم ِب ُلو ُق َلى َع ّلُه ال َع َب َط أم ذلك؟

   . يفقهون       ل فهم والفلح؟ الخير فيه ما لفعل إرادة فيها
    , بهذه.     لنفسهم يرضوا لم الفقه حقيقة فقهوا فلو مصالحهم

الرجال,      ].[ منازل عن تحطهم التي وصف]   27الحال ثم اهـ
  - معه    -     ومن سلم و عليه الله صلى الرسول وجل عز الله

اليتين         هاتين بعد أجمعين عليهم الله رضوان الصحابة من
تنشرح       التي البشارات بأعظم وبشرهم الصفات، بخير

بها        ًا ضيق السماء في ُد ّع َتّص و المؤمنين، صدور لسماعها
     ) : َعُه   َم ْا ُنو آَم ِذيَن ّل َوا الّرُسوُل ِكِن َلـ فقال المنافقين، نفوس

ِئَك       َلـ ْو أ
ُ َو ْيَراُت ْلَخ ا ُهُم َل ِئَك َلـ ْو أ

ُ َو ِهْم ُفِس أن
َ َو ِهْم ِل َوا أْم

َ ِب ْا ُدو َه َجا
} ِلُحوَن  ْف ْلُم ا َها}       88ُهُم ِت َتْح ِمن ِري َتْج ّناٍت َج ُهْم َل ّلُه ال ّد َع أ

َ

} ِظيُم      َع ْل ا ْوُز َف ْل ا ِلَك َذ َها ِفي ِديَن ِل َخا َهاُر ْن ل
َ المام})  89ا قال ،

 ] : يقول       تعالى الله رحمه السعدي الرحمن عبد العلمة
  , سيغني:       ّله فال الجهاد عن المنافقون هؤلء تخلف إذا تعالى
,   , بفضله.      اختصهم خلقه وخواصمن عباد ّله ول عنهم

    "  "  . عليه   الله صلى محمد الّرُسوُل وهم المر بهذا يقومون
غير, "       "  ِهْم ُفِس ْن أ

َ َو ِهْم ِل َوا أْم
َ ِب ُدوا َه َجا َعُه َم ُنوا آَم ِذيَن ّل َوا وسلم

 " .     , ِئَك   َل ُأو َو مستبشرون فرحون هم بل كسلين ول متثاقلين
  " . ُهُم  "     ِئَك َل ُأو َو والخرة الدنيا في الكثيرة ْيَراُت ْلَخ ا ُهُم َل

.   , الرغائب "     وأكمل المطالب بأعلى ظفروا الذين ِلُحوَن ْف ْلُم ا
َها"           ِفي ِديَن ِل َخا َهاُر ْن ْل

َ ا َها ِت َتْح ِمْن ِري َتْج ّناٍت َج ُهْم َل ّلُه ال ّد َع أ
َ



, فيه   ".        رغبوا بما يرغب لم لمن ًا فتب ِظيُم َع ْل ا ْوُز َف ْل ا ِلَك َذ
 "     .  ,  , ُقْل  تعالى قوله نظير وهذا وأخراه ودنياه دينه وخسر
َلى             ْت ُي َذا ِإ ِه ِل ْب َق ِمْن ْلَم ِع ْل ا ُتوا أو

ُ ِذيَن ّل ا ِإّن ُنوا ْؤِم ُت َل ْو أ
َ ِه ِب ُنوا آِم

ِء    "..  "     ُؤَل َه َها ِب ُفْر ْك َي ِإْن َف وقوله ًدا ُسّج َقاِن ْذ َْل ِل َيِخّروَن ِهْم ْي َل َع
ِريَن       ].[ ِف َكا ِب َها ِب ْيُسوا َل ْوًما َق َها ِب َنا ْل ّك َو ْد َق شيخنا]  28َف اهـ

ذل:          من إليه وصلت وما السلمية المة واقع هذا الفاضل
النصوص        عليه دلت الذي الشرعي الحكم وهذا وهوان،

ِلَم        َف الئمة، وإجماع والسنة الكتاب من المحكمة الشرعية
فلم         مستطاع غير الجهاد كان وإن الجهاد، عن ُلُف َتَخ ال

    . نفسه،    امرئ كل فليحاسب للجهاد العداد عن التخلف
هو         إنما جهاده أن المسلم وليعلم الشرع، بميزان وليزنها

      ) : ِإّن    ِه ْفِس َن ِل ُد ِه ُيَجا ّنَما ِإ َف َد َه َجا َوَمن تعالى الله قال لنفسه،
. الساعة    )      قيام إلى ماٍض والجهاد ، َلِميَن َعا ْل ا َعِن ِنّي َغ َل ّلَه ال

      : عليه     الله صلى الله رسول سمعت قال عامر بن عقبة عن
        ) : أمر  على يقاتلون أمتي من عصابة تزال ل يقول وسلم

تأتي         حتى خالفهم من يضّرهم ل لعدوهم، قاهرين الله،
   .[  ] .( بن    عقبة وعن مسلم رواه ذلك على وهم الساعة

     : الله     صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي الحصين
        ) : الحق  على يقاتلون أمتي من طائفة تزال ل وسلم عليه

رواه        )[ الدجال آخرهم يقاتل حتى ناوأهم من على ظاهرين
    : صلى].       الله رسول قال قال عنه الله رضي جابر وعن أحمد

       ) : على   يقاتلون أمتي من طائفة تزال ل وسلم عليه الله
   :  . بن     عيسى فينزل قال القيامة يوم إلى ظاهرين الحق

. لنا          صِل تعال أميرهم فيقول وسلم، عليه الله صلى مريم
المة:           هذه الله تكرمة أمراء بعض على بعضكم إن ل فيقول

:         .[ قال). [  عنه الله رضي سمرة بن جابر وعن مسلم رواه
    ) : الدين       هذا يبرح لن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

الساعة         ). تقوم حتى المسلمين من عصبة عليه يقاتل ًا قائم
        .[ عنه[  الله رضي الكندي نفيل بن سلمة وعن مسلم رواه

وسلم،:          عليه الله صلى الله رسول عند ًا جالس كنت قال
       : ووضعوا  الخيل الناس أذال الله رسول يا رجل فقال

فأقبل         أوزارها، الحرب وضعت قد جهاد ل وقالوا السلح
  ) : الن        كذبوا وقال بوجهه وسلم عليه الله صلى الله رسول



الحق           على تقاتل أمة أمتي من يزال ول القتال جاء الن
تقوم         حتى منهم ويرزقهم أقوام قلوب لهم الله ويزيغ
نواصيها         في معقود والخيل الله وعد يأتي وحتى الساعة

مقبوضغير          أني إلي يوحي وهو القيامة يوم إلى الخير
بعضوعقر         رقاب بعضكم يضرب ًا أفناد تتبعوني وأنتم ملبث
  .[ زيد   ) [    وعن سننه في النسائي رواه الشام المؤمنين دار

: قال           وسلم عليه الله صلى الرسول أن أبيه عن أسلم بن
السماء(           من القطر قطر ما ًا خضر ًا حلو الجهاد يزال ل

ليسهذا        :   منهم قراء فيه يقول الناسزمان على وسيأتي
الجهاد،         زمان فنعم الزمان ذلك أدرك فمن جهاد بزمان

لعنه :          :    من نعم قال ؟ ذلك يقول أحد أو الله رسول يا قالوا
 .[ شيخنا    ) [   عساكر ابن رواه أجمعون والناس والملئكة الله
على:         أو والستعداد؟ الجهاد ساحات من أنتم أين الفاضل

لعموم       الحق وتبيين بالقول المجاهدين نصرة القل
القوانين،        أرباب من المرتدين شكر عن ًا َوَض ِع المسلمين،

وآله           عليه الله صلى كالنبي سلٍف لخير َلٍف َخ خير كنتم فهل
لعابد        قال الذي المبارك وكابن الكرام، وصحابته وسلم

     : أبصرتنا    لو الحرمين عابد يا عياض بن الفضيل الحرمين
بدموعه         جيده يخضب كان من تلعب بالعبادة أنك لعلمت

باطٍل         في خيله يتعب كان أو تتخضب بدمائنا فنحورنا
وهج          عبيرنا ونحن لكم العبير ريح تتعب الكريهة يوم فخيولنا

وشيخ        السلم، عبد بن وكالعز الطيب والغبار السنابك
 ..      . أل    فاشهد اللهم بلغت هل أل التتار جاهدا َذين الل السلم

 .      .. اللهم    فاشهد اللهم بلغت هل أل فاشهد اللهم بلغت هل
المسلمين،        أسرى فك اللهم الموحدين، وجندك دينك انصر

اللهم          عنا، راٍض وأنت نلقاك حتى الحق على ثبتنا اللهم
  . اللهم      آمين والمسلمين ومشايخنا وأهلينا ولوالدينا لنا اغفر

وصحابته.          آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى آمين
  . العبد       وكتبه الدين يوم إلى بإحسان لهم والتابعين أجمعين،

سنة         مطلع المهاجر حسين أبو ربه إلى للهجرة 1427الفقير
----------------------------------------

المحرم] -        1[ الله شهر من السابع الجمعة ليلة حررت
الحبيب       لهجرة وألف وأربعمائة وعشرين ثمان لسنة



. - سلم -     و عليه الله صلى المصطفى
وإن] -         2[ فليسبمسلم الدين عن يتخلى الذي العربي أما

. المدلسون  دلس
تيمية] -     (3[ لبن الفتاوى ).28/478مجموعة
السلمية] -       4[ مهاجرون شبكة على المنشور الحوار انظر

صريح: [     [[[  لقاء العراق في الجيشالسلمي حقيقة بعنوان
.[   [[[ الرسمي  الناطق الشمري مع

المنانص.         2 كلم تفسير في الرحمن الكريم .34تيسير
المنانص.         1 كلم تفسير في الرحمن الكريم .362تيسير
3. ًا -    لحق إضافته تم
والسلمان] -         8[ محل كالبو للعشائر أسماء من ذكرته ما إن

. الحصر       ل التمثيل سبيل على هو إنما
ثم] -         9[ مرتدون، عملء الحمزة كتائب أن للخوة تبين لما

في        وتأخروا عليهم الشرعي الحكم إنزال في تأخروا
عليم          به الله ما والبتلءات الفصول من لهم جرى تطبيقه،

المريكان         يد في بأكملها المدينة سقوط آخرها كان حتى
الناس،          لرضا يلتفت ل أن الموحد على فإن ولذا والمرتدين،

.   .. وحده      والله الله رضا لتحقيق يعمل أن وعليه
ج] -   10[ والنهاية ص 3البداية ،452. الفكر   دار طبعة
ج] -   11[ السابق ص 3المصدر ،452 – 453.
]12. بمعناه] -   كلمه
العمرانية]-       13[ النهضة لدعاة الصليبي العدو سيسمح هل

ببناء        لهم سيسمح وهل القوة؟ بأسباب بالخذ والعلمية
بالمؤسسات       سيكتفون أنهم أم مثلً؟ عسكرية مؤسسات

!! السلمية     وثورته بغاندي ًا تأسي المدنية
ج] -   14[ السنة .378 _ 377ص /  3منهاج
كانت] -    [   ].   15[ النسبة هذه البيان مجلة النسبة هذه مصادر

والغتصاب        القتل مسلسل يبدأ أن قبل السابق في
. السنة   لهل والتهجير

فإن] -        16[ الستتابة عليها المقدور المرتدة في الله حكم
 ) : بدل         من وسلم وآله عليه الله صلى لقوله قتلت وإل تابت

       ( فمن  الحرب بدار المرتدة لحقت إذا وأما ، فاقتلوه دينه
قال         من ومنهم واسترقاقها، سبيها بجواز قال من العلماء



بدار  _    _    لحقت وإن المقدسي قدامة كابن ًا مطلق بقتلها
. مشهور     المسألة في والخلف الحرب،

ًا] -  17[ لحق أضيفت
]18    [ الصطلحية] -   [ التسمية باب من إسلمية كلمة ذكرنا

الحكومات         هذه فإن وإل الناس، عليه تعارف ما أو
. باسمه        تتسمى أن تحب ول السلم تحارب الطاغوتية

تعالى] -         19[ الله سبيل في للجهاد العدة إعداد في العمدة
).19ص(

السابقص] -    ( 20[  ).218- 217المرجع
اللهص] -          (21[ سبيل في للجهاد العدة إعداد في العمدة

218 -219.(
السابقص] -    (22[ ).219المرجع
الشروق] -       (23[ دار طبعة القرآن، ظلل ).6/3303في
السابق] -   (24[ ).2/917المصدر
الحديث] -      ( 25[ دار طبعة السالكين، ).10-9/ 3مدارج
المكتبة] -        26[ طبعة العباد، خير هدي في المعاد زاد

).3/3التوفيقية ( 
المنانص] -         (27[ كلم تفسير في الرحمن الكريم تيسير

362.( 
الرحمنص] -         (28[ كلم تفسير في الرحمن الكريم تيسير

362( 

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

--
بالدعاء        يدي رفعت ثم ؟ سكت لو  ماذا

الله    ورحمة عليكم وبركاته السلم  

أيام   ثلثة طول     منذ والمنتديات بالنترنت تعصف والفتنة
ولله        شيء أي يوجد الرضل وعلى الحمد وعرضا  



الجهاد   أنصار لجماعة     انقسم تنحاز واحده كل طائفتين
والفكر         الراي في اليوم أعداء أمس رفاق وصار معينة

 والتحزب

الكتابة    أجيد ل هذا      قد كلمي في إملئية أخطاء وعندي
القلم         اهل من فلست قصدي تفهموا ان ارجوا  لكني

الله    اصلحه غير     الجيشالسلمي كله بيان نشر تعالى
البيان         وكان السلمية العراق دولة في اخوته على صحيح

السنوات       عبارة مدار على صغيرة مشاكل تراكم عن
وكلها        الشكل بهذا واحد وقت في خرجت غير السابقه

صحيحة      غير التراكمات هذه حتى  صحيحه

افراد          اقول ول الجيشالسلمي قائد من بيان توجيه تم
الى          الجيش توجيه تم اخوة يا واحد رجل من نعم السلمي

العراق     دولة والى الجنود فيه    الف واركان قيادة السلمية
دماء         على اسست لدولة معقول وغير صحيح غير اتهام

دولة         واعلنت لنا يسخر ان تعالى لله الدعاء دموع على
بشرع       تحكم قرون قبل كانت كما وان   اسلمية تعالى الله

العزيز       عبد ابن كعمر حاكم لنا  يكون
وهو         دولة مقومات لنا وهيئ الدعاء تعالى الله فاستجاب

المحب      الجيش الموحد المسلم والشعب الصادقة والعقيدة
والرض   واهله  للجهاد

في      ودخلنا الدولة اقامة شوط او   وانتهى الثاني الشرط
فقامت         الغزاة من الدولة تطهير استكمال وهو الثاني الجزء

كل         القيامة من فيهم والطعن الضرب وبات الله اعداء على
حي       كل في وبكائهم عويلهم وسمع جنود   جانب يد على

خليجين      وسوريين فلسطينيين وأردنيين عراقيين الدولة
وجزائريين  وغيرهم    ومصرين وتونسيين ومغربيين وليبين

اقل        تعالى لله أرواحهم وباعوا العراق الى فيهم  جاءوا رجل
وأحكام        وحروف وكلمات معاني تدبرا القران نصف  يحفظ

المر     بخطر الصليبين علم كل    ولما سخر عليهم ومصابه



على          يدري ول يدري حيث من نفسه سخر والكل إعلمه
الدولة   هذه

السف     مع منها السلمية  حتى
تقتل     الدولة السنة تقتل على    الدولة تقتل الدولة بالغاز

من        مخترقه القاعدة الناس منازل تقتحم الدولة الشبهة
تفرضأحكام       ايران الدولة بالقوة الستليت تحرم الدولة

المخالفين    تقتل الدولة بيع    طالبان تحرم الدولة بالراي
المدن     تحاصر الدولة والثلج  الماء

ثم      اكذب المثل قال وكما حتى    وهكذا اكذب ثم اكذب
المر         هذا السف مع الناسيصدقون بات الناس  يصدقك

بكيفية     منشغلة الدولة ان الخطط   وبما وإعداد القتال
على        الطعن زاد السلمية خلفتها أركان وتثبيت والكمائن

حادثة     الرغم لكل المتكرر نفيها من  
ما         ومع منها يجعل ان العدو اراد والتهامات الكذابات تلك

مسلحه      فرق فبث للمشكك حقيقي البريء  هو تقتل
من        نحن وتقول المنين منازل وتقتحم المسكين وتضرب

فصدق   الدولة وغيره     جنود الجيشالسلمي الناسوصدق
المور   هذه

صيغة         وباتت الدولة لجنود المباشر التهام الى المر وتعدى
او          للجهاد المحبين السنة اهل من للكل جاهزة جدا كريهة

موجة    ركبو الذين التهامات   المجاهدين وصدقوا الشاعة
 وهي

( القاعدة       لردع التدخل لدن ابن اسامة ( نناشد
نام       قد لدن ابن اسامة الشيخ ما     وكان يدري ول كهفه في

الدولة      تصنع ما يعلم ول  يحدث

جدا         متفائلين انهم اعلنوا والرافضة الميركان اخوة يا اليوم
مواردها         تفقد بدات والقاعدة العراق في الوضع من جدا

بعد     زعمهم حد على الجيشالسلمي   واصدقائها بيان  

اسال  غيره   هنا او الشمري  
الدولة   ماتت التاريخ   اذا من وصارت  



فاطمة   سيخطب ومن     من وااااااامعتصماه صاحت هي ان
صرختها        الحرة المسلمة ستوجهه من والى لعبير عند سيثار

 اغتصابها

اخي   قائد       بالمسكان انصف لو ماذا لي ويقول يحدثني
الذين        جنوده الى وارسل الدولة مع الجيشالسلمي
وسألهم        المنطقة او المدينة نفس الدولة جنود  يشاركون
المنازل        ويقتحمون الشبهه على يقتلون الدولة جنود هل

السواق ويضربون  
امير     الى توجهه لو كيفية     ماذا جيدا يعلم وهو المؤمنين

جماعة        عنده الضهر وصلى لدية وجلس اليه الوصول
وخرج         وشربوا البيان في قاله ما له وقال وجلسوا الشاي

والود      المحبه من وبينهم ذلك على     بعد قسم لو ما والخلص
نصيب        الحب هذا شخصمن كل لنال  العالم

شيئ      يوجد الرضل على . الن
على      احيائها وباحد الن بغداد العامرية   في المثال سبيل  

الجيش  السلمية     هناك العراق دولة وهناك السلمي
والنصار       للعصائب هي اخرى مجاميع ثلث وجيش وهناك

 المجاهدين
نفس   في المعارك    يصلون نفس ويحضرون المساجد

والميركان       الرافضه هجوم عند اكتافهم اصوات وتتقارع
 عليهم

مدة      الجيشقبل من رجل حمل    قتل التي السيارة وكانت
للدولة     تابعة نعشالشهيد  عليها

تشيعه         في للشهيد قال من اول الدولة رجال  وكان
(( الله     الثاني لبيته الشهيد الله  زفوا الله يمل  ((  والبكاء

 عيونهم

سالتهم          لو الحادثة بهذا شيخي يا جنودك لك يقل الم
والله لخبروك  

شيخي     يا جنودك يخبرك مبنى    الم قصف بان الشمري



في         مدة قبل الدولة قبل من واقتحامها الكبرى الجرائم
وتم        العامرية رجالك من مجاهدين ثلثة اسر بسبب كان

الحمد   ولله  تحريرهم

في      الدولة عملية عن تسمع وكيف   الم الفرات حي
جنودك          جرحا احد اخلء اجل من جنودها من اثنين  استشهد

شك       بل ذلك لك لقالوا اخبرتهم  لو
قبل       ال القصه بهذه اسمع لم فقط  انا يومين  

ابو    بقصة تسمع مدني      الم جريح اخلى الذي الفلوجي احمد
القدام        على مشيا الفلوجة الى الصقلوية من على سني

لمسافة   متر  17ضهره كيلو  
يعقل          وان هل وتقول نفسك تسال الم شيخ يا بها سمعت

بالغازات      الناس الجندي هذا يقتل على   ان المنازل ويقتحم
الجهاد         عن قاعد بجريح سار من كي   17الناسوهو متر كيلو

حياته    يوصله وينقذ المستشفى الى  

نجبر           يا ول الشبهه على ول الهوية على نقتل ل نحن شيخ
لنهم    البيعة على الناس      مجاهد احب فهم زمن منذ بايعونا

الساس      هو وهذا نحبهم ونحن  الينا
تعالى       الله غفر ظلمتنا لقد شيخ في     يا منا تجد ولن لك

بعدها       والسكوت لك الدعاء ال لنا  ظلمك

في      وتمعنت عدت لو شيخ محمد   يا للحبيب الصحيحين
ولوجدت          الحق هي الدولة ان لوجد وسلم عليه الله صلى

قد  على       نفسك التصريح في واخطات التهام في استعجلت
 العلن

من            العداء به يفكر ما ان نعرف ونحن تعرف انت شيخ يا
مستحيل        اقتتال وامر الخيال من ضرب هو بيننا فيما

مستحيل   مستحيل
طريق          عن ضدنا التهام تثبيت في نجحوا شيخ يا لكنهم

لنا اتهامك  



ابقائنا      في نجحوا شيخ يا مختلفه    لكنهم رايات تحت فصائل  

شيخ  غزوة         يا وتذكر هذا بيانك تعلن ان قبل تتريث الم
لكم      ونصرتها معكم الدولة ووقفه تتذكر    الصويرة لم انك ام

منها         حررنا التي بادوش ام غريب ابو او المحمودية
من   وكان انهم      العشرات وقلنا عشرين من اكثر رجالك

موحد          تعالى الله سبيل في جاهد من كل لن صادق رجالنا
ضد            حزبية ول قومية ول وطنية ل وحده لله نيته مخلصفي

من    هو والطاغوت الدولة  الكفر رجال  
وتعلم     تذكر الم شيخ لديهم    يا والرافضه الحتلل ان

سنة        من ورجالها الدولة سمعة لتشويه واجهزة مخابرات
تشويهنا       على مدننا في لديها يعملون  العراق

كله        هذا تذكر لم انك بما شيخ  يا
والتسديد         والحفظ بالمغفره لك الدعاء ال لنا عندك  فما

الصلة      عليه الرسول اخلق من صفات   وهذا ومن والسلم
ارضه      على الله مكنه الذي  العبد

الحسبة    في اخوتي  يا

والطعن         والسب التهام الكلم في اوغلتم السف كل مع
متاكد         على وانا الجيشالسلمي وهم الخير كل فيهم رجال

من      بالمئة تسعين ان متيقن غير    بل الجيشالسلمي رجال
وضده         عليه وحزينين اميرهم او شيخهم بيان عن  راضين

واكتفيتم     لسانكم عليكم امسكتم الى   فلو والتضرع بالدعاء
القلوب         وتصفية الفتنه وجلء الغمة ورفع بالتوحد تعالى الله

مخ       فهو الدعاء اجر كسبتم قد اليمان لكنتم  
الجيش    قائد اعنتم كلمة    ولكنتم عن التراجع على  

تسرعتم  أي        لكنكم على تحوي ل العراق والرضفي بهذا
الجيشجنده        واساس الجنود بين خلف او واساس فتنه

 الجيشجنده 



المسلمين        اقول ولسائر ولكم لي الله واستغفر هذا قولي

---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

على   الخطاء تلك      بعض على الدله وذكر الجيشالسلمي
الخطاء

مذكرة   قرأت بلد      لقد في التوحيد لهل النتصار بعنوان
في      المجاهدين الخوة لحد وهي يرد   الرافدين وهو العراق

احد        القاعدة للتنظيم ارسلها التي الملحظات بعض على
السرورية   مشائخ

على     الخطاء بعض ذكرالكاتب وذكر   وقد الجيشالسلمي
الرسمي        المتحدث من ومعظمها الخطاء تلك على الدله

ان    للجيش صحيح هل المتحدث الشمري والسؤال
واذا   للجيش على      الرسمي يوافقه الجيش هل كذلك كان

ًا        بيان ليصدر لماذا ليوافقه كان واذا الخطاء تلك  تلك يبين
الجيشكما        منهج وهل العقدية الخطاء وخاصة الخطاء

انه    الكتاب صاحب المنهج   يقول على محسوب
عند(        وخاصة العصاء بشق معروف المنهج وهذا السروري

المقربين  معة       الخوة مشاكلهم و الله حفظة اسامة للشيخ
المعسكرات    ايام افغانستان الله     في اسأل طالبان عهد في

يعيدها  الجيش      ) ان في الموحدين الخوة من الجابه ارجو
هذا     وماذكرت نحتسبهم، كما لحساسية   السلمي ال الكلم

مع       ‘   واترككم موحد كل عند وخاصة العقدية الخطاء هذه
 :الكاتب ملحظات

رسالة        فهو الجيشالسلمي أمر من الجديد الشمري أما
مؤتمر        في والسلميين القوميين إلى بها توجه الدوحة التي

      ] : يجلس    أن قبل طويل زمن مر لقد مطلعها في قال حيث
والقوميون  البعض    السلميون بعضهم إلى العرب



كان         أن بعد والتفاق التلقي نقاط في ويبحثون يتحاورون
     . كما   أحمد والعود عدنا المهم وسجون للحديثشجون

ثنايا   ]يقولون في وقال إسلميين  :[الرسالة ، اليوم إننا
له         كان ما الذي النكد خصامنا لننهي مدعوون أن     وقوميين

السلم        عزهم ومصدر دينهم القوميون خاصم حيث يكون
طويلً     ًا ردح استمرت فعل أن         كردة الوان وآن الزمن، من

الصحيح        الفعل إلى الفعال وردود النفعال من ننتقل
وقومه       .  الهادف دينه إلى الغربي العلماني يتعصب لماذا

بموقف   وأذكركم ًا، جسكر    مع السبق الفرنسي الرئيس
الوربي        الدستور مقدمة تتضمن أن أصر عندما دستن

الحضارة      عبارة عليها أسست التي المسيحية القيم
بسببها       تبعد التي العبارة نفس وهي عن  الغربية، تركيا

الغربي        العلماني يفعل لماذا الوربي، التحاد إلى النضمام
ولماذا  الصفتين     ]1  [يتخلى ذلك؟ إحدى عن المسلم العربي

 ] :     [ مشروع   إن قال الرسالة آخر وفي بالخرى يتصف عندما
بعناية،      مرسوم مخطط مشروع هو علينا   أعدائنا يتوجب لذا

له     مخطط مضاد مشروع أهدافنا        صياغة فيه نرسم بعناية،
نتعاون       والفتراق، التلقي ونقاط أولوياتنا فيه ونشخص

يسمح              على زمن حتى فيه نفترق ما ونؤجل عليه، نتفق ما
خسائر     دون بالتنازع فيه يستند   كبيرة،     لنا أن يجب

النهضة        عناصر تقوية إلى أساسه في النهضوي مشروعنا
[ اهـ    الوسائل بكل وتثبيتها .المطلوبة،

يتقارب     كيف العجب لله رفضالسلم؟     فيا من الجيشمع
ًا          رب بالبعث آمن من مع المشترك للتخطيط يسعى كيف أم

.    ل قد      القوميين إن ثاني مالها ًا دين وبالعروبة له شريك
ًا    وحديث ًا قديم السلم القوى    رفضوا بيد أداة فكانوا

واندثر        عهدهم ذهب ولما وأهله، السلم لحرب العظمى
لم  عندهم       ذكرهم فالسلم ًا، وكفر ًا إلحاد إل ذلك يزدهم

للعصور    وعودة وتخلف .الوسطى رجعية
وللمؤمنين،          ولرسوله لله إل ينعقد ل السلم في الولء إن

في         _  قومه قاتل وسلم علية الله صلى النبي فإن ولذا
تاريخ     عرفها معارك وأجل بالله _    أعظم كفروا لما البشرية

) :  (     ) : والذي  وقال بالذبح جئتكم لقد والله أما لهم وقال

http://www.alekhlaas.net/forum/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftn1


سالفتي         تنفرد حتى هذا أمري على ّنهم لقاتل بيده نفسي
الله  ).أمره ولينفذن

تبارك    الله حرم وإن      وقد الكفار موالة كتابه في وتعالى
 ) : َها      ّي أ
َ َيا تعالى الناسفقال أقرب من ل   كانوا ُنوا آَم ِذيَن ّل ا

ِإْن     َء َيا ِل ْو أ
َ ُكْم َن َوا ِإْخ َو ُكْم َء َبا آ ُذوا ّتِخ َلى   َت َع ْفَر ُك ْل ا ّبوا َتَح اْس

ُكْم    ْن ِم ُهْم ّل َو َت َي َوَمْن ِليَماِن )  ا ونفى   ، ِلُموَن ّظا ال ُهْم ِئَك َل ْو أ
ُ َف

من        الكفار يواد عمن اليمان وجل عز وعشيرته  الله أهله
     ) : ِم  ْو َي ْل َوا ِه ّل ِبال ُنوَن ْؤِم ُي ًا ْوم َق ُد َتِج ل تعالى ِر فقال الِخ

ُهْم        َء َبا آ ُنوا َكا ْو َل َو َلُه َوَرُسو ّلَه ال ّد َحا َمْن ّدوَن َوا ْو   ُي أ
َ ُهْم َء َنا ْب َأ ْو أ

َ

ِفي      َتَب َك ِئَك َل ْو أ
ُ ُهْم َت َعِشيَر ْو أ

َ ُهْم َن َوا ِليَماَن  ِإْخ ا ِهْم ِب ُلو ُق
ّناٍت     َج ُهْم ُل ْدِخ ُي َو ْنُه ِم ِبُروٍح ُهْم َد ّي أ

َ َهاُر    َو ْن ل
َ ا َها ِت َتْح ِمْن ِري َتْج

ُهْم     ْن َع ّلُه ال َرِضَي َها ِفي ِديَن ِل ِه     َخا ّل ال ِحْزُب ِئَك َل ْو أ
ُ ْنُه َع َوَرُضوا

ُهْم     ِه ّل ال ِحْزَب ِإّن أل
التفسير)    َ صاحب قال ، ِلُحوَن ْف ْلُم ا

-  ] : أيها     تجد ل الية هذه تفسير عند قوًما-  الميسر الرسول
, لهم         الله شرع بما ويعملون الخر، واليوم بالله ّدقون يص

,  يحبون ولو       أمرهما وخالف ورسوله الله عادى َمن ويوالون
أو     أبناءهم أو آباءهم أولئك    كانوا أقرباءهم، أو إخوانهم

قلوبهم        في ّبَت َث فيه والمعادون الله في اليمان, الموالون
ويدخلهم         الدنيا، في عدوهم على وتأييد منه بنصر وقّواهم

جنات   الخرة ,  في ماكثين     النهار أشجارها تحت من تجري
الله       أحّل ينقطع، ل ًدا ممت ًنا زما فل   فيها رضوانه عليهم

       , الكرامات  من أعطاهم بما ربهم عن ورضوا عليهم يسخط
الدرجات  ,  , ورفيع هم    وأولئك وأولياؤه الله حزب أولئك

الدنيا   بسعادة ].والخرة الفائزون
ل         معهم والتعاون العرب المرتدين من التقرب فإن ولذا

من    بحال ًا جرم الكفار      يقل من التقرب جرم من الحوال
أعظم        هو بل معهم، والتعاون لهم والتودد قد  الصليين إذ

الصلي[          الكفر من أغلظ الردة كفر أن على الجماع ]انعقد
الشريعة       ، ]2  [ ومسلمات السلم بدهيات من المور وهذه

لما       بل مسلمان، عليها يختلف ل الصحابة  التي قاتل
الخيل        ركوب من منعوهم السلم إلى وأعادوهم المرتدين

حتى   السلح رضي      وحمل عمر وكان توبتهم، صحة تظهر
ل           العراق أمير وقاصوهو أبي بن لسعد يقول عنه الله

http://www.alekhlaas.net/forum/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftn2


سيرة         هذه الحرب، في تشاورهم ول منهم ًا أحد تستعمل
أن     بعد المرتدين في فكيف    الصحابة السلم، إلى رجعوا

ل         ردتهم على مقيمين مازالوا وهم المرتدين مع نتقارب
به          يتشدق الذي الصالح السلف منهج أهذا ، عنها ينزعون

صباح   !!.مساء؟ الجيشالسلمي
يتبنى         ل النقي الصافي والجماعة السنة أهل فمنهج ولذا

ويرفض        بحال النوع، هذا من ًء وول ًا تقارب الحوال من
الدين      رفض من مع المشترك رجعيًة،  التخطيط وعدة

فصل   _     _    من مع عليه التفاق يمكن فيما يتفق أن ويأبى
الدولة،   عن طويلة       الدين ًا عقود المة واقع عن الدين .وأبعد

لها   _   يندى كلمة أسوء بها _   إن تفوه في الشمري الجبين
قوله  ما          نتعاون: [رسالته، ونؤجل عليه، نتفق ما على

دون         بالتنازع فيه لنا يسمح زمن حتى فيه نفترق
عن       ]خسائر الدفاع فهي والتفاق التلقي نقاط فأما اهـ،

أواصر   وتقوية لتقوية    الوطن، العربية القومية ووشائج
السلم      _   وهو فيه افترقنا ما وأما الداخلية، فل _ الجبهة

خسائر          بأقل فيه النزاع يكون وقت إلى نؤجله أن بأس
.ممكنة

      .. تأخيرها   يباح اجتهادية مسألة السلم أجعل العجب لله فيا
الملحدة        مع الحقيقي َنا َف ِخَل إّن دونها؟ من والجتماع

جهل _    أبي َلُف َخ معيط      القوميين أبي بن وعقبة لهب وأبي
سنة_           أو كتاب فأي وأصله، ُأسالسلم في خلف هو

وجسيم     الشمري عليها استند القول بعظيم يتفوه حتى
.العبارة

  : هي  إنما قال النبي      فإن راسل وقد الناس، وتأليف للدعوة
r       ،وغيرهم القبط وملك وقيصر كسرى العالم ملوك

العتاب      فلم الباب هذا من .ورسالتي
   : النبي  دعوة إن له واضحًة     قلنا دعوة كانت الله صلى

     ( السلميين (  شمل فخطابكم أنتم أما ، تسلم أسلم صريحة
ترون        ول القوميين إسلم تعتقدون أنكم بمعنى والقوميين،

قد     أنهم إقراركم مع من    كفرهم ًا ردح السلم رفضوا
يومنا        إلى الرفض هذا عن يتخلوا ولم .هذا الزمن،

النبي    راسل لما ًا رص     هؤلء r وأيض منهم يطلب لم الملوك



الخلف       وتأجيل والختلف، التلفي نقاط وبحث الصفوف،
اسلموا      ( إلى السلم بدعاية دعاهم لكنه أفضل، وقت

). تسلموا
هذه     أن له سلمنا بالحكمة     ولو الدعوة باب من الرسالة

الصف       ورص بالتقارب أولى فأيهم الحسنة، والموعظة
يقاتلون      الذين المجاهدون إخوانهم المشترك، والتخطيط

أم     الخندق، نفس في القوميون  معهم !!!.الملحدة
ويتبين    الحال، يتضح مقارنة    وحتى أذكر والنهار، الليل

. زلل         من وقع ما وتوضح الخلل، مكامن تكشف بسيطة
المجاهدين        ففي من العظم السواد فيه أعلن الذي الوقت

الجيش     صرح السلمية، العراق المقاومة _  دولة السلمي
عباد _      مع لمفاوضات ذاهب أنه .الصليب الشريفة

الذي   الوقت أركان     وفي لتوطيد المجاهدون فيه يسعى
ومنهج       عقيدة السلم تتبنى التي السلمية حياة الدولة

يصف         بها، الله وعدنا التي السلمية الخلفة نواة لتكون
لقامتها      الشمري الجيشالسلمي يسعى التي الدولة

إن: [ وسليمة       بقوله طويلة خطوات إلى يحتاج السلم بناء
الوليات      كانت وإذا المنشود الهدف جادة  باتجاه المتحدة

لي         ومستعدون منها جدية أكثر فستجدنا الشأن هذا في
المفاوضات   من بشرط     نوع علنية أو كانت سرية

مصداقية      (  ذوي وسطاء وجود من نمانع ول المصداقية
في)  ول       دولية الرسمية الرسائل تبادل ويمكن الشأن هذا

تكون   أن .سرية نعترض
رغبة     تشكل الجراءات هذه اجل   كل من الوصول صادقة

المتبادل      والحترام المشتركة قاعدةالمصالح على .  للسلم
يمتاز     فهو السياسي البرنامج والواقعية  وبخصوص بالمرونة

ذات      حديثة لدولة الوصول في مؤسسية      والتدرج صبغة
فيهاالخصوصيات  وليس         تكون قوة عامل والعرقية الثنية

على      شرعيتها في تستند ضعف .]3  []ثوابتالمة     عامل
بقية         السلمية الدولة أبطال فيه دعا الذي الوقت وفي

إلى  الجيشالسلمي     المجاهدين رفض والئتلف، التوحد
القوميين      الملحدة إلى ًا متوجه الدعوة التوحد  هذه يبغي

معهم  . والئتلف
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َطاَرد    ُي الذي الوقت كل     وفي في َدوَن ُيَشَر و المجاهدون فيه
الجيش        متحدث ويمرح يسرح الوقت نفس في مكان،

والحارس       والصليب، اليهود راعية َعَمان في الرسمي
والكلب  .المطيع المين،

هو         إنما السلف منهج اتباع الجيشالسلمي دعوى إن
وما        [ ادعاء الرجاء، لمنهج اتباع فهو الواقع في أما باللسان،

ال      صدره في شيء امرؤ فلتات    أخفى على الله أظهره
غدا]        وإن والمزيد، المزيد بكشف كفيلة واليام ، لسانه

.لقريب لناظره
ما    أني الله الجيشالسلمي      ويعلم عن الكلمات هذه كتبت

على         المر التبس لما لكن طويل، تردد بعد من  إل كثير
آليت        الصادقين، الشأن أهل تبيينه عن وسكت المسلمين،

ما      أكتم ل أن نفسي به   على الله .أدين
العرب   القوميون اسلموا     وأما السلم بدعاية أدعوهم فإني

عزة        ل صاغرون أنكم فاعلموا أبيتم فإن إل  تسلموا، لكم
ربكم          بطاعة إل والخرة الدنيا في لكم فلح ول بالسلم،

نبيكم  قال r واتباع ِذيَن: (     ، ّل َوا ُلُه َوَرُسو ّلُه ال ُكْم ّي ِل َو ّنَما ِإ تعالى
ِذيَن  ّل ا ُنوا ُعوَن      * آَم ِك َرا ُهْم َو َة َكا الّز ُتوَن ْؤ ُي َو َة الّصل ِقيُموَن ُي

َوّل  َت َي ُهْم        َوَمْن ِه ّل ال ِحْزَب ِإّن َف ُنوا آَم ِذيَن ّل َوا َلُه َوَرُسو ّلَه ال
ُبوَن ِل َغا ْل ).ا

فليس      - ]1  [ الدين عن يتخلى الذي العربي وإن  أما بمسلم
المدلسون  .دلس

تيمية    - ]2  [ لبن الفتاوى ).28/478 (مجموعة

المنشور  - ]3  [ الحوار السلمية    انظر مهاجرون شبكة على
لقاء: [     [[[ العراق في الجيشالسلمي حقيقة بعنوان

]]]   صريح الرسمي  الناطق الشمري ].مع

نقطة     في الكاتب ذكر رد     وكذالك عندما الكتاب من اخرى
وهي        القاعدة تنظيم حق في السابعة الملحظة  :على
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مع    وخصومات عداوات الحزب  [  خلق السنية الجماعات
علماء _    _   هيئة الخرى الجهادية الجماعات السلمي

 ].المسلمين
الجيشوقال         ذكر ثم الجماعات بعض الكاتب ذكر  :وقد

في    الجيشالسلمي :  العراق     جماعة

بادئ        في القاعدة بتنظيم الجماعة هذه علقة كانت
طيبًة   علقًة الولى،     ظهورها الفلوجة معركة بعد خاصة

العلقة        بقية الثانية المعركة في المدينة سقوط كما وبعد
على         تطفو العقدية المفارقات بدأت اليام مرور ومع هي،

الجماعة    هذه بين وأمثاله   السطح والتنظيم .ومثيلتها
والزلت   الخطاء ومثيلتها    أما الجماعة لهذه العقدية

المور   في :التالية فتتمثل
بنو      . 1 وأنهم إسلم، طائفة الرافضة أن اعتقادهم

حتى        عمومتهم، عليهم، السلح حمل ول قتالهم، يرون ول
وأثخنوا      السنة أهل من قتلوا .فيهم لو

الصدر         مقتدى يقوده الذي المهدي جيش في أّن ويرون
فالجيشالسلمي      رجالً وبالتالي الوطن، يحبون وطنيين

هذه   لهم ّدر .المواقف يق
الكاملة      . 2 والمفاصلة والبراء الولء عقيدة وضوح عدم
اعترافهم       لهل من ًا واضح ذلك ويتجلى والكفران، الشرك

العربية    الدول بجامعة على   الضمني وثنائهم وبمواثيقها،
الحكام      في منهجهم وضبابية الشرفاء، .العرب الوطنيين

الدستور    . 3 على التصويت لمراكز .الكفري حمايتهم
في      . 4 للشعب الخيار وترك النتخابات، مشروعية إقرارهم

الدستور،      أن على والتصويت النتخابي يمارسحقه
يخفى      ول للدستور، بل للتصويت هذه   والدعوة في ما



ولواضعي       للنتخابات الشرعية الصبغة إعطاء من الدعوة
.الكفرية الدساتير

لكفرهم     . 5 الكفار يستهدفون ل بأنهم تصريحهم
بل  فهم      كالصحفيين، مهنته، يحترم الذي المهني يحترمون

قول       وهذا بزعمهم، العسكري إل يقتلون من  ل الخانعين
كل           بقتال أمر وجل عز والله الزمان، هذا في السلم أبناء

لشركه،  السلم،       مشرٍك لهل لحرابته ل لكفره كافٍر وكل
 ) : َذا    ِإ َف وتعالى تبارك الله ْا    قال ُلو ُت ْق َفا ْلُحُرُم ا ُهُر لْش

َ ا َلَخ انَس
ُهْم   ّتُمو َوَجد ْيُث َح ِكيَن ِر ْلُمْش ْا   ا ُدو ُع ْق َوا ُهْم َواْحُصُرو ُهْم ُذو َوُخ

ْا     ُبو َتا ِإن َف ٍد َمْرَص ُكّل ُهْم ْا     َل ّلو َفَخ َة َكا الّز ْا ُو َت َوآ َة الّصلَ ْا َقاُمو أ
َ َو

ّلَه   ال ِإّن ُهْم َل ِبي التوبة  ) َس ّرِحيٌم ُفوٌر بقتال   5َغ الله فأمر ،
ّكم     ويح وحده، الله َد َب ْع ُي ل وأمره    الكافرين الرضشرعه .في

لقطرية . 6 العراق     تكريسهم عن الدائم وتحدثهم القضية،
أثرت      القوم وكأن والوطنيين، والوطن عليهم والعراقيين،

بيكو   سايكس .حدود
بمبدأ . 7 المريكية    قبولهم الطريقة على المفاوضات

النظر،       وجهات وتقريب الحلول أنصاف على المبنية
فيها     والمشاركة دخولها على .وموافقتهم

بينهم   . 8 ليس بأنه خصومة،     القول العراقيين من أحد وبين
عنه،          الله رضي الخطاب بن عمر عهد في العراق وكأن

عابد          ليس أو مرتد، أو عميل، أو رافضي، أو علماني، فيه
الفرق     تلك آخر إلى . والديان شيطان،

ول      . 9 المريكان إل يستهدفون ل بأنهم تصريحهم
ل        يستهدفون فكيف البين، العقدي الخلل من وهذا غيرهم،

والكراد    المشركون، الروافض َتُل َقا الذين  ُي العلمانيون،
كيف        والرض، والمال والعرض والنفس الدين على صالوا

من   يقاتل ل      ل كيف والشرطة، الوطني بالحرس التحق
المريكان _   عيون َتُل َقا !!!العملء؟ _ ُي

بالنصمن          نقلتها مقتطفات أذكر بيان، من سبق لما ًا وتوثيق
مع         الجزيرة مراسل هللة أبو ياسر الصحفي أجراها مقابلة

للجيش   الرسمي الشمري،   المتحدث إبراهيم السلمي
لقاء      [ برنامج في الجزيرة قناة بثتها ].اليوم والتي

مراسل      هللة أبو ياسر الصحفي :الجزيرة قال



بينكم         والتنسيق السياسي، العمل من نوع هناك كان لكن
الجيشالسلمي،      .. وبين الربعة، والجماعات أنتم أو

  ... موقف    كان و العشرين ثورة بل   وكتائب ِشيء أول
بشكل        للنتخابات رافض غير موقف كان وبعدها للدستور،

يعتبر   أل السياسية     عملي، المشاركة من النوع .هذا
إبراهيم   الدكتور باسم   الشمري قال الرسمي المتحدث

:السلمي الجيش
المنكرات..          من منكر أنه لدينا ُشّخَص هذا الدستور رفض ل

لها        المقاومة الوسائل، بكل دفعها يجب التي العظيمة
لكن     السلح، استخدام وهي ينكر    وسائلها أن عليه الشعب

نحن         له، دعونا ما وهذا الرفض، بوسيلة المنكر هذا
مع  أما       منسجمون الشرعية، ثوابتنا المسألة هذه في ثوابتنا

الوحيد     الموقف فهذا النتخابات ل     مسألة أنه فيها كان الذي
وسيذهب       ثورة، ستحدث لنها النتخابات أماكن تضرب

بواقعية       البريء تعاملنا ونحن واحد، وقت في والمجرم
وتركنا       القضية، هذه مع تقول أن بأن  تستطيع للشعب

أبناء        ًا وخصوص العراق أبناء من الكثير اختياراته، يمارس
أذية   أوذوا حكومة      السنة الطائفية الحكومة هذه من بالغة

تقولون       أنتم أنه يلومون كانوا ولذلك في   الجعفري، ندخل ل
النتائج،         كانت وقد يدخلوا، أن لهم فتركنا السياسية، العملية

عملية       زورت هذه فهل بذلك، يشهد والكل النتخابات
الشعب      أبناء لها يدعى ناضجة لكي  سياسية العراقي
.يدخلها

استمد    الله ومن التسديد   أقول وأسأله :العون
الدستور [ ..   رفض ل قوله   ]   قوله إلى لدينا شخص هذا

الشرعية[    ].ثوابتنا
العظيمة        المنكرات من ليسمنكر فهو الدستور أما

هو   بل باللفاظ      فحسب التلعب ينبغي ول بعينه، .الكفر
المقاومة   وسائل أن     وأما ُيعلم فل الشعوب، إنكار ووسائل

لهل         الجهاد وليس مسلم، كل على فرضعين الجهاد
المقاومة      فوسائل الشعب، لعامة والتصويت المقاومة،

الكفر      هو الدستور رفض في وجهاد  والشعب بالدستور
صلى           ورسوله الله على كذب فقد هذا غير قال ومن أهله،



وسلم،   عليه من       الله فهو المتعين الجهاد عن تخلف ومن
من    نصيبه وله .النفاق القاعدين

هذه        تحريم فمعلوٌم النتخابات، لولوج الناس دعوتهم وأما
الدستور       لرفض الشعب دعوتهم كانت وإن النتخابات،

المنكر     ينكر فل المنكر ينكر    وإنكار ولكن أعظم، بمنكر
تبارك     الله شرعها التي .وتعالى بالوسائل

طريق        عن الدستور لرفض الناس يدعون حين وهم
فهم  وتلك     النتخابات الدستور لواضعي الشرعية يعطون

.النتخابات
بنعم،        للتصويت الناس فسيدعون يوافقهم دستور وضع فلو

المسلمين      فميعوا الخوان من سبقهم كمن .القضية
مسألة [   أما البريء ]   [   قوله وسيذهب قوله إلى النتخابات

واحد    وقت في  ].والمجرم
:أقول

ومن    الجيشالسلمي ًا   _  إن مرار ُعون ّد ي شاكلته على
الحرمين       بلد وخاصة وخارجه العراق داخل ًا  _وتكرار

ويأخذ        الدماء، يسفك القاعدة تنظيم أن دعايات وينشرون
واحد،     آن في والمجرم الشاعات    البريء تلك آخر .إلى

هذه    أن يشهد أهل      والله على البين الكذب من الدعاوى
        ، التمويل قطع الدعاوى هذه من يرومون فهم ولم التوحيد،
      ) : ِة      ّو ْلُق ا ُذو ُق الّرّزا َو ُه ّلَه ال ِإّن قال الله أن سرور أتباع يعلم

الذاريات ) :  ِتيُن ْلَم تعالى      58ا الله لقول هؤلء يسمع ألم ،
الله    صلى الكريم : (   للرسول نغزك،   أغز وسلم وآله عليه

(       ، أخرجوك حيث من واستخرجهم عليك، فسينفق وأنفق
: (     وقال تحتظل     رزقي وجعل وسلم وآله عليه الله صلى

خالف       من على والصغار الذلة وجعل  ).أمري رمحي
صورة        تشويه الشاعات هذه من يرومون فإنهم وأيضا

الناس       الموحدين، نظرة وتغيير تحتهم، من البساط وسحب
وتقليصرصيدهم   .الشعبي عنهم،

هذه    في الخطاب :المسألة وفصل
النتخابات        بعد الله حفظه مصعب أبي الشيخ تصريحات

ًا: [        حيث خوف النتخابات مراكز ضرب عن أحجمنا وقد قال
لبسعليه       قد مسلم يقتل أن الشيخ  ] من .بتصرف كلم



هذه    من الشيخ شاركوا      ويقصد حين السنة أهل أن الكلمات
الحزب       من بدعوة شاركوا الدستور، على بالتصويت
وبعض      الجيشالسلمي، وبتلبيسمن السلمي،

على     فلبسوا للمقاومة، المنتسبة المسلمين الجماعات
النتخابات        مراكز استهداف عن التنظيم أحجم ولذا . دينهم،

قوله [      ]   إلى تقول تستطيع بواقعية تعاملنا ونحن  [قوله
حكومة        الطائفية الحكومة هذه من بالغة أذية أوذوا

 ].الجعفري
وبجلله  :أستعين أقول

ترك         حيث القضية هذه مع بواقعية تعامل الجيشالسلمي
على        للشعب الموافقة إما يريد، ما يختار أن الخيار

يختار       أن إما الدستور، رفض أو أو   الدستور السلم الشعب
ما    فللشعب الكفر، .يشاء يختار

إل          الذية هذه يدفع ول بالغة، أذية أوذي قد والشعب
تدفعه        إنما السنان ُع َيدف ل فالسنان القتراع، صناديق

.القتراع صناديق
في [          ندخل ل تقولون أنتم أنه يلومون كانوا ولذلك قوله

سياسية  ]   [     عملية هذه فهل قوله إلى السياسية العملية
العراقي     الشعب لها يدعى يدخلها  ناضجة  ].لكي
:أقول

للناس    الجيشالسلمي الكفر     ترك يختاروا أن في الخيار
التي       _  السياسية العملية بدخول لهم وسمح السلم، أو

في         السياسية العملية دخول أن القريب قبل البعيد يعلم
ًا    _  خوف بعينه الكفر هو التوحيد      العراق أهل أما يلم، أن من

قيد         يتنازلون فل وخالقهم ربهم من إل يخافون عن  فل أنملة
فأفنوهم        أجمعون الرض أهل غضب ولو السلم معتقدات

هو    هذا قتلوهم، المادة،      و على الروح تنتصر يوم النتصار
موقنة       الدين على ثابتًة النفس تزهق والفوز  يوم بالنصر

وعبرة       أسوة الخدود أصحاب في ولنا .وآية العظيم،
في          واسعة رحمة الله رحمه قطب سيد الديب العالم يقول

بعيدة   /   [ نقلة الطريق في إلى]: [   602معالم نتدسس لن
ولن    ًا، تدسس بالسلم شهواتهم   الناس على نربت

غاية      صرحاء معهم سنكون المنحرفة، وتصوراتهم



الجاهلية   هذه أن      الصراحة، يريد والله خبث، فيها التي
].يطيبكم

هذه  [   فهل قوله له     وأما يدعى ناضجة سياسية عملية
يدخلها    لكي العراقي  ]الشعب

: أقول
ينكر    ل العملية    الجيشالسلمي في الدخول مبدأ

على         سيحصلون السنة أهل أن الجيش علم ولو السياسية،
البرلمان        نتائج في كثيرة ومقاعد التزوير، من خالية سليمة

أن      إل ذلك، إلى لدعاهم الوقت   التشريعي في العملية
سن       تبلغ ولم بعد، تنضج لم .التكليف الحالي

فيها        لما السياسية العملية دخول يحرمون التوحيد وأهل
فأي       من وأذنابهم، الصليبيين صنيعة فهي للدين، نواقض

مقتضى     على ستكون ٍة سياسي حذو   عملية السلم شريعة
وضلوا       الحق عن وحادوا كذبوا بالقذة، .وأضلوا القذة

إبراهيم   الدكتور :الشمري قال
واجبه    له وليلة    الجيشالسلمي المريكان، استهداف في

الجيش       على قوية عمليات هناك كانت .المريكي النتخابات
قتال:       الجيشالسلمي واجب ليسمن .المرتدين أقول

إبراهيم   الدكتور أصحاب   : الشمري قال مع الحوار أما
العراقي    الواقع في نرفض     الشأن ل نحن المريكان، وهم

المحتل       ليخرج تفاوض أنه حيث .الخ ... التفاوضمن
أستعين   وبالله :أقول

يرون    فل الموحدون سبيل،     أما إليه ول للتفاوضطريق،
ضعاف      إبليسعلى خديعة هو .النفوس إنما

ول          الطريق، منتصف في الجاهلية مع يلتقي ل السلم إن
إل          يتبنى ل السلم إن الحلول، أنصاف على معها يتفق

للجاهلية،   الكاملة بالمفاوضات    المفاصلة انخدع من وليعلم
بعد        إل والعباد البلد يتركوا لن المريكان من  أن انسلخهم

النجيل   وتحكيم .الدين



أبو    ياسر الصحفي يرى:      قال من ثمة القاهرة حوار هللة
يرى ..         من ثمة العربية، الدول جامعة رعته الذي فيه فيه
ًا        اعتراف فيه يرى من المقابل وفي بالمقاومة، ًا اعتراف

كيف   المؤقتة، القاهرة؟    بالحكومة حوار إلى تنظرون
إبراهيم   الدكتور في    : الشمري قال جرى الذي الحوار إن

البداية    منذ نحن وصدر     القاهرة منه، ًا صريح موقفنا أعلنا
إذا          القاهرة في الحوار أن ذلك، في النترنت على كان بيان

بالحتلل،         جاؤوا الذين المجرمين هؤلء يجند أن منه ُيطلب
صفة   عليهم المؤتمر     ويضفي نرفضهذا فنحن الوطنية،

.وتفصيلً جملًة
المتخاصمين         بين الشأن ذات يصلح أن يريد كان وإذا

عراقية،        بالعراق، جهة أي مع خصومة ليسمعنا فنحن
فعلى      وأذنابه، الحتلل مع هي كان...  خصومتنا المؤتمر

يأتي          أن ل والحتلل، المقاومة على يركز أن المؤتمر على
مع      بالوطنيين ويجلسهم الحتلل، يرفضون الذين الشرفاء

أنه      فيه رأينا ولذلك والعملء، ًا  الخونة ميت .ولد
نتيجة     ...      الطيبة، النتائج بعض هناك بي بهذا نعترف ل نحن

حارث        الدكتور مثل المؤتمر حضروا الذين الخيرين بعض
طلبوا    والذين وغيره، ندعمها،    الضاري نحن مطالبشرعية

ووقف       المعتقلين، سراح وإطلق الحتلل، خروج وهي
على         ًا حبر كان المؤتمر أن حدث الذي لكن المداهمات،

.ورق
أستعين   وبالله :أقول

الذي [    الحوار إن البداية      قوله منذ نحن القاهرة في جرى
عليهم    ]   [  ويضفي قوله إلى منه ًا صريح موقفنا صفة أعلنا
وتفصيلً       جملة المؤتمر نرفضهذا فنحن  ].الوطنية،

ترعاه        الذي والمؤتمر الحوار يرفض لم الجيشالسلمي
ولكن        جامعة ترعاه، من هي لنها الطاغوتية العربية الدول

للخونة     الشرعية يعطي المؤتمر لم   لن ولو والعملء،
ل         العربية الجامعة وكأن بأس، فل لهؤلء الشرعية يعطي

إل  ُفَر       ترعى َيك أن بالجيش الحرى كان َأَما السلم،
.ومؤتمراتها بالجامعة

بين  [        الشأن ذات يصلح أن يريد كان وإذا قوله وأما



جهة         أي مع خصومة ليسمعنا فنحن بالعراق، المتخاصمين
يأتي]   [    أن ل قوله إلى الذين   عراقية الشرفاء بالوطنيين

ولذلك       والعملء، الخونة مع ويجلسهم الحتلل، يرفضون
ًا    رأينا ميت ولد أنه  ]. فيه

مع     خصومة حتى    فالجيشليسمعه العراقيين من أحد
الشيطان      وعبدة العلمانيين، والكراد المشركين، الروافض

والشرطة     الوطني الحرس وأفراد .والعملء اليزيديين،
يرفضون [        الذين الشرفاء بالوطنيين يأتي أن ل قوله

أنه         فيه رأينا ولذلك والعملء، الخونة مع ويجلسهم الحتلل،
ًا  ميت  ].ولد

فأي       والمواطنة، للوطنية يؤصل الجيشالسلمي إن
كان        مواطن لو حتى شريف، فهو يرفضالحتلل عراقي

أو      ًا رافضي أو ًا علماني أو ًا ًا بعثي .يزيدي

أبو    ياسر الصحفي موضوع:     قال إلى تنظر كيف هللة
المفخخة؟  السيارات

إبراهيم   الدكتور الكثير   : الشمري قال أن معلومات هناك
السيارات   هذه ودوائر    من المريكان، يصنعها المفخخة

الدولية      العصابات أو بها، المرتبطة المرتبطة المخابرات
.بها

قتل     أهدافنا ليسمن هم    نحن لكن البرياء، المدنيين
لكي         المقاومة سمعة تشويه على طويل زمن منذ يعمدون

العراقي      _ يبتعد الشعب لكن العراقي، الشعب عنها
هذه  _      أن ويعرف ذكي، شعب لله ما   والحمد أن الفعال

الحتلل   قوات .وراءها
أستمد    الله ومن :العون أقول

أو         العراق في سواء كاذبة، دعاوى يبث الجيشالسلمي
هو    _     _ خارجه القاعدة تنظيم أن العرب جزيرة في وخاصة

وأنه      المفخخة، السيارات تلك يصنع بتلك  من يقتل
آن     في والمجرم البريء .واحد السيارات

افتراءاتهم        يكذب الرسمي لمتحدثهم كلم من سبق وما
السيارات       ودعاويهم هذه وأن وخارجه، العراق داخل في

المريكان   تدبير .وأعوانهم من



        : صنع  من هي إنما المفخخة السيارات تلك أن نقول ونحن
على       أهل المستطاع قدر يعملون وأنهم والجهاد، التوحيد

المسلمين،     تواجد أماكن من إل    البتعاد يستهدفون ل وأنهم
المسلمين        تدعو بيانات أصدروا وقد الردة، وأهل الصليبيين

وأماكن      إلى وأذنابهم المريكان مواقع عن البتعاد
.تواجدهم

هللة    أبو ياسر ًا   : قال وخصوص الخطف لعمليات بالنسبة
 . كيف       الصحفيين من ًا عدد الجيشخطف الصحفيين، خطف

العمليات؟    هذه عن تدافع
إبراهيم   الدكتور أصنافهم،   : الشمري قال كل ومن المهنيون

الطباء   أو لعملياتنا      الصحفيون ًا هدف ليسوا كلهم غيرهم، أو
يحدث       الذي ولكن بمهنيتهم، بمهنتهم التزموا الجهزة  ما أن

رصد        وهو واجبشرعي، لديها للجيشالسلمي المنية
الموجودين   الغرباء العراقي     كل الشعب أمن على للحفاظ

فهي        ولذا القتصادي، أو العسكري أو الفكري سواء
يسقط        وأحيانا القل، على ترصدهم أو باستمرار، تلحقهم

ما      ولكن بأيديهم غيره أو ذلك    صحفي بعد يحدث ...الذي
الشخصمن     هذا مع يرفع     ُيحقق ثم المنية، الجهزة قبل

معه         آخر تحقيق فتجري الشرعية الهيئة المحكمة إلى ملفه
المنية،         الجهزة هذه لهم تعطيها التي المعلومات على ًء بنا

حكمها،    ُتصدر ذلك العامة     وبعد القيادة مكتب إلى ُيرفع و
كان        وإذا سراحه، سيطلق بريء كان فإذا للمصادقة،

على         معه التعامل سيتم الحتلل مع معين متلبسبموقف
العراق،     في الجهاد مصالح ليسوا   وفق الصحفيون ًا فإذ

ًا .هدف
 : لكن    هللة أبو ياسر صحفي  قال ِتَل .ُق

أنه      : الشمري إبراهيم ساعات أول منذ تبين جاسوس، هذا
والدلة  إلى   ..    جاسوس، الصحفيين لكن ولذلك كثيرة، علية

لم ..      أنهم تعلم أنت الفرنسيين .يقتل آخرهم
أستعين   وبالله :أقول

أن     الدكتور كلم من قتل     يتضح يرى ل الجيشالسلمي
صحفي        العراق دخل فإذا لحرابتهم، ولكن لكفرهم الكفار



ول         عليه ضير فل بمهنته والتزم يهودي، أو .أذى أمريكي
فقد         واضٌح، ّيٌن ب الصحفيين أولئك أمثال في السلم وحكم

مراحل          المعاد زاد في الله رحمه القيم ابن المام قرر
المر     انتهى حتى الجهاد بقتل     تشريع وتعالى تبارك الله من

الدين،          شعائر ويمتثل السلم، في يدخل لم ما مشرٍك كل
الجزية،          يدفعوا أو السلم، يعتنقوا أن فإما الكتاب أهل وأما

أهل   يقاتلهم ونحن       أو فكيف الطلب جهاد في هذا السلم،
جهاد  .دفع في

هذا        في َدٌث َفُمح والمدني العسكري بين التفريق وأما
حرب        الزمان في َنا ُدْم وما سلف، أحدثه وليسلمن

كالمريكان    الصليبيين مع ٍة فمدنييهم  مستمر والبريطانيين
ٍد    ح على محاربون .سواء وعسكرييهم

 : لكن    هللة أبو ياسر تكون      قال أن يمكن كيف النهاية في
خارج         مقاومة بمعنى طائفية؟ غير العراق في مقاومة هناك

الشيعة     فيها يشارك السنة .إطار
إبراهيم   الدكتور يشارك    : الشمري قال نرفضأن ل نحن

في    الكراد أو كل      الشيعة فليقاتل الجميع بلد البلد المقاومة
فيما   ...     الوطني الستحقاق يعطي في جانبه يخصه، من

شيعية        مقاومة هناك تكون أن نرفض ل .بالعكس نحن
المسلحة         المليشيات أو الجهزة كل أن يحدث الذي لكن

ل        تستهدف نحن المقاومة، منهم خرجت الذين السنة أهل
خلف     هناك السياسية، بالطائفية السنة    نؤمن أهل بين كبير

الدعوي         ... الجانب في محصور هذا لكن شك، ل والشيعة
الجانب  والمجادلة      في أحسن، هي بالتي والحوار الدعوي،

أنه       نعتقد ما إلى ندعوهم فنحن نستخدم   الحسنة، ل صحيح،
في         يوغل الذي هو المقابل الطرف لكن السلح، ضدهم

وإيذائنا،  أبناء      قتلنا ندعو ونحن رموزنا، على والعتداء
موقف        لهم يكون أن العرب الشيعة من من  عمومتنا واضٌح

لهذه        ينتبهوا أن فعليهم بمصيرهم يجازفون هؤلء هؤلء،
.الحال
أستعين   وبالله :أقول

بلد  [   البلد قوله ِإّن ]      (  أما لله والرض الله بلد فالبلد الجميع



َمن    َها ُث ِر ُيو ِه ّل ِل لْرَض
َ ِقيَن     ) ا ّت ْلُم ِل َبُة ِق َعا ْل َوا ِه ِد َبا ِع ِمْن ُء َيَشا

أو    ًا أكراد كانوا ًء الكردي       سوا أما أوربيين، أو ًا أتراك أو ًا عرب
والسني    المشرك، والرافضي فليسلهم   العلماني، العميل،

الرض،           وجه العيشعلى في حٌق لهم وليس أرض، ول بلد
جزائهم  والتشريد  بل .القتل

يعطي  [  قوله يؤصلون  ]    وأما القوم إن الوطني الستحقاق
بلد     فالبلد بالوطنيين، ويرحبون يأخذ   للوطنية، وكل الجميع،

هي        والمعاداة الموالة فضابط الوطن، ظل في حقه
خلل   وهذا العقيدة   الوطنية، في .بين

نؤمن  [    ل نحن قوله فالجيش  ]  وأما السياسية بالطائفة
وطن       فالوطن السياسية، بالطائفية يؤمن ل السلمي

مرتبطة        الخوة فجعلوا إخوة، ظله في والكل الجميع،
والبراء    الولء وأصبح وليس    بالوطن، ًا، عراقي ًا قطري ًا وطني

   ) : ّلُه    ال ُكُم ّي ِل َو ّنَما ِإ تعالى الله قال ْا   كما ُنو آَم ِذيَن ّل َوا ُلُه َوَرُسو
ُتوَن    ْؤ ُي َو َة الّصلَ ُيِقيُموَن ِذيَن ّل ُعوَن   ) ا ِك َرا ُهْم َو َة َكا الّز

وتعالى   55المائدة :  تبارك وقوله َناُت : ( ، ْؤِم ْلُم َوا ُنوَن ْؤِم ْلُم َوا
ْأُمُروَن    َي ْعٍض َب َياء ِل ْو أ

َ ُهْم ْعُض ِر    َب َك ْلُمن ا َعِن ْوَن َه ْن َي َو ْعُروِف ْلَم ِبا
ُتوَن   ْؤ ُي َو َة الّصلَ ِقيُموَن ُي َلُه    َو َوَرُسو ّلَه ال ُعوَن ِطي ُي َو َة َكا الّز
ّلُه   ال ُهُم َيْرَحُم َس ِئَك َلـ ْو أ

التوبة    ) :  ُ ِكيٌم َح ِزيٌز َع ّلَه ال .71ِإّن
كبير [    خلف هناك لشك     ] قوله والشيعة السنة أهل بين

ل  [         صحيح، أنه نعتقد ما إلى ندعوهم فنحن قوله إلى
الذي        هو المقابل الطرف لكن السلح، ضدهم نستخدم

على     والعتداء إيذائنا، في  ].رموزنا يوغل
أستعين   وبالله :أقول

بينه    ليس في     الجيشالسلمي إل خلف الشيعة وبين
والمجادلة       أحسن هي بالتي والحوار الدعوي الجانب

. الحسنة
هم        البعضشيعة يسميهم الذين بالعراق الروافض إن

هذه       طائفة مع نختلف فنحن الجعفرية، عشرية الثنى
الدين،      أصول في ًا جذري ًا اختلف من    الطائفة ًا بعض ّنـا بي وقد

السادسة      الملحظة الروافضفي هؤلء .فلتراجع عقيدة
الدين         أئمة عليهم حكم الروافضفكما هؤلء حكم وأما

فيستتاب        مستضعفين السلم دولة في كانوا فإن الولون،



قتل،     وإل تاب فإن قوة     الرافضي أصحاب كانوا إن وأما
من        شريعة عن الممتنعة الطوائف قتال فيقاتلون وشوكة

الروافضمن        شرائع السلف أئمة بعض أخرج وقد السلم،
وعدوا     والسبعين الثلث السلم ًا   فرق جديد ًا دين مذهبهم
السلمي   الدين .يضاهي

يؤصل    الجيشالسلمي فإذا     إن الخنوع، وفقه الذل لثقافة
عامتهم،        في وأثخنوا السنة، أهل الروافضرموز َتَل َق

فالجيشالسلمي      مساجدهم، وحرقوا حرائرهم، واغتصبوا
بالحسنة،   السيئة ولن     سيقابل أحسن، هي بالتي والمجادلة

الوطن       الروافضإخوان إخوانه صوب السلح يرفع
الدين.!!         يفسد الذي الصائل بدفع السلم يأمر ألم والتربة

ًا    مسلم كان ولو بالمشرك؟  والدنيا !! فكيف
أبناء [   ندعو قوله   ]   قوله إلى العرب الشيعة عمومتنا

الحال[      لهذه ينتبهوا أن  ]. فعليهم
أستعين   وبالله : أقول

سيرة    في الناظر علم    r النبي إن ليعلم وتدبر، بتمعن
بين     فّرق السلم أن وأخيه،    اليقين والخ وابنه، الب

التوحيد،        يقرر ًا عام عشر ثلثة بمكة تنزل فالوحي
والتنديد،        الكفر وأهل التوحيد أهل بين الكاملة والمفاصلة

ولرسوله   لله ولو    والولء للمشركين والعداء وللمؤمنين،
أقرب   من .المقربين كانوا

النبي  قريش،        r فقاتل كفار من عمومته أبناء ٍد وأح ٍر بد في
أبو  حمزة         فقتل وقتل عتبة، بن الوليد علي وقتل أباه، عبيدة

تعالى      قوله فيهم الله فأنزل ُنوَن   : ( شيبة، ْؤِم ُي ًا ْوم َق ُد َتِج َل
َمْن     ّدوَن َوا ُي ِر اْلِخ ِم ْو َي ْل َوا ِه ّل ُنوا     ِبال َكا ْو َل َو َلُه َوَرُسو ّلَه ال ّد َحا

ْو    أ
َ ُهْم َناء ْب َأ ْو أ

َ ُهْم َباء ِفي      آ َتَب َك ِئَك َل ْو أ
ُ ُهْم َت َعِشيَر ْو أ

َ ُهْم َن َوا ِإْخ
ِْليَماَن  ا ِهُم ِب ُلو ِمن       ُق ِري َتْج ّناٍت َج ُهْم ُل ْدِخ ُي َو ْنُه ّم ِبُروٍح ُهم َد ّي أ

َ َو
َها ِت ْنُه        َتْح َع َوَرُضوا ُهْم ْن َع ّلُه ال َرِضَي َها ِفي ِديَن ِل َخا َهاُر ْن ْل

َ ِئَك ا َل ْو أ
ُ

ِلُحوَن        ْف ْلُم ا ُهُم ِه ّل ال ِحْزَب ِإّن أَل
َ ِه ّل ال . 22المجادلة )ِحْزُب

حفظه     مصعب أبو الشيخ المريكي: [   قال المسلم الله
البغيض      عدونا الكافر والعربي الحبيب،  ].أخونا



منذ     أني الله رحمك العراق     واعلم أرض قدمي وطئت أن
الجماعات         من لجماعة عداوة القاعدة تنظيم من أر لم

الشيخ       الجهادية من علمت وما الجيشالسلمي، وخاصة
المجاهدين       الخوة يوصي أنه إل مصعب الحسنة  أبي بالصلة

المجاهدين       يوصي ًة فمر الجهادية، الجماعات من لكثير
لجماعة  بحسن     بالحسان يوصيهم وأخرى العراق، عصائب

من         نعلم كما بل السنة، أنصار مع والجوار أحواله التعامل
وجمع         المسلمين، كلمة لتوحيد ًا جاهد يسعى أنه الله حفظه

وقد   المجاهدين، شكلت     صف حيث الجهود، هذه أثمرت
القاعدة       تنظيم ومنها الجهادية التنظيمات من مجموعة

عبد       مجلس الشيخ أخونا يرأسه والذي المجاهدين شورى
رشيد  .البغدادي الله

أن  الجيشالسلمي       وقبل قام فقد الملحظة هذه أختم
وخارجه      العراق داخل كبيرة إعلمية صورة  بحملة ليشوه

فكره         على هم ممن كثير ذلك في وساعده التنظيم،
والخارج    الداخل في دعوة    ومنهجه ورجال جماعات من

فأرسل        بهذا يكتِف ولم النترنت، شبكة على ومواقع
تنظيم       المندوبين من العباد ليحذروا العرب جزيرة إلى

هذه      وما مصعب، أبي والشيخ الثمان  القاعدة الملحظات
الشاعات         تلك نتائج من نتيجة إل فضيلتكم أوردها التي

تجتمع..    الله وعند .الخصوم والدعاءات
 

---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

(   ) : كيدا   يكيدون إنهم السنة أنصار جماعة

الرحيم    الرحمن الله بسم
( كيدا(   يكيدون إنهم

رب   لله خاتم       الحمد على السلم و الصلة و العالمين
و         آله على و محمد نبينا المرسلين و أجمعين  النبياء صحبه



بعد  ..و

العراق         في الساحة على مرت التي السنوات إلى الناظر
و         يرى المجاهدين ضد مضللة و شعواء حملة وضوح بكل

و      الخبيثة الوسائل بشتى و أن,     جهادهم شك ل و المزيفة
و         المجاهدين إفساد في عاتية خططا أتباعهم و للعداء

المستقيم      المسلمين الطريق عن إخراجهم و .عموما
مرة        أيام منذ و العلم وسائل تناقلت موضوع  فقد أخرى

و         جهة من المسلحة الجماعات بين التفاوض و التفاق
الحكومة   و ,    المريكان بد    ل فكان أخرى جهة من العميلة

البيان  .من

أن       الن نكرر و سابقا قلنا المصطلحات   لقد من موقفنا
   (   , ) من  غيرها و التفاق المشاركة، المصالحة مثل المطروحة

في            هي و فيها تكلمنا ل و بها ندخل لم أننا المصطلحات
من     مؤامرات ليستسوى و    الحقيقة الكفر ملل قبل

من         الهدف و الزنادقة من المحليين عملئهم و الشرك
التلبيس  الناس  ورائها .على

  .. هذه         و نهايتها ليست و الطريق لبداية أنها الله و ونقول
جولت  ,      أول عل     و جل الحق يقول بآخرها هي ما و الطريق

ُكْم(    ْي َل َع َهُروا ْظ َي ِإن َو ْيَف ِذّمًة      َك َولَ ِإلّ ُكْم ِفي ْا ُبو ُق َيْر لَ
ِهْم  ِه َوا ْف أ
َ ِب ُكم َن )  ُيْرُضو التوبة    ُقوَن َفاِس ُهْم َثُر ْك َأ َو ُهْم ُب ُلو ُق َبى أ

ْ َت َو
أنه ,    8 واضح فالمر و       إذن تمزيقه و الصف لتفريق إل ليس

المسلمين   .التلبيسعلى

أن     نقول تقدم ما الحالت      على إحدى يتجاوز ل المر هذا
:التالية

وقعتفي     ) 1 قد طائفة هنالك من,    أن هي أو شباكهم
لمثل         يستخدمونها و المقاومة باسم تعمل هي و صنعهم

الدعايات  مخططاتهم  هذه .لنجاح
أن        ) 2 بشرط أخرجوهم و السر في وقعوا الذين بعض

باسم  هذا       يعلنوا و البيانات تلك على الموافقة جماعاتهم
الجماعة     إرباك أجل من .فقط



..نقول وأخيرا
مقيدة          أمورنا كل سبحانه الله بفضل و الجماعة في إننا

و    ضوابطه و أن       بالشرع الله سبيل في المجاهد تمنع التي
التي          بالطريقة و يشاء من قتال في هواه على و, يعمل يشاء

في          المسلمين أحوال و أحوالنا يصلح أن سبحانه الله نسأل
ينصر     أن و مكان كل      كل في سبيله في المجاهدين أولياءه

في          المسلمين جميع كروب و كروبنا يفرج أن و بقاع مكان
نعم            و المولى نعم هو و الكريم المولى هو إنه كلها الرض

.النصير

السنة    أنصار جماعة قيادة
1428الول/ ربيع/19

7/4/2007

( السنة  (   أنصار جماعة السنة بشير

---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

        / عدة   بين التوحد خبر عن أشيع ما حول السنة أنصار جماعة
جماعات

الرحيم    الرحمن الله بسم

العالمين    رب لله المين     الحمد نبيه على والسلم والصلة
وبعد     أجمعين وصحبه آله :وعلى

محكم    في تعالى ُكْم (      قال َجاَء ِإْن ُنوا آَم ِذيَن ّل ا أيها يا التنزيل
ُنوا   ّي َب َت َف ٍإ َب َن ِب ٌق َما       َفاِس َلى َع ِبُحوا ُتْص َف ٍة َل َها ِبَج ْوًما َق ُبوا ُتِصي أْن

َ

ِدِميَن  َنا ُتْم ْل َع الية  ) َف 6الحجرات

جماعة         أن معناه بما خبر مختلفة إعلمية مصادر تناقلت



الدين      أنصار وكتائبصلح والجيشالسلمي السنة
على   ...    إتفقوا قد العشرين ثورة بينهم   وكتائب فيما .التوحد

   : أشد      إستغربنا لقد نقول السنة أنصار كجماعة جانبنا ومن
ول          بالموضوع لنا علم ل حيث الخبر هذا من الستغراب

الواقع      أرض على الخبر لهذا وجود    أصل ًا قاطع ًا نفي وننفي
المذكورة      الفصائل مع التوحد هذا .مثل

دعوانا  العالمين     وآخر رب لله الحمد إن
وصحبه         آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى

أجمعين

السنة   أنصار قيادة
10// الول  1428ربيع

29/3/2007

السنة (   بشير أنصار جماعة )السنة

---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

وبقية         الرافدين بلد في القاعدة تنظيم بين العلقات تاريخ
الفصائل

المباركة     الحسبة منتديات في الخوة
عليكم  وبركاته   السلم الله ورحمة

العراق          في الجهاد بها يمر التي الخيرة الحداث هذه بعد
العراق        دولة صورة لتشويه العلمية الحملة تزايد ومع

تنظيم   وتحديدا لبد    ,,  السلمية الرافدين بلد في القاعدة
بين        العلقات تاريخ لستذكار وقفة نقف ان تنظيم لنا

المسلحة       الخرى والجماعات الرافدين بلد في القاعدة
وموقف   مسلحة الفصائل     والغير بقية مع ورجالته التنظيم

يقودها        التي الحملة ونعيشهذه نشهد اننا كلب خصوصا



وغيرهم         والمرتدين الرافضة من ثلة فيها ويعينه بوش الروم
تشويه,,,    تروم في     حملة المبارك وجهادها القاعدة صورة

كنا         ممن كثير انجر قد السف ومع الرافدين نحسبهم ارض
ويرمون        يشككون واصبحوا الحملة هذه الى خير على

التنظيم     هذا على جزافا او    بالتهم ناسين المبارك العالمي
وسامراء        الفلوجة ارض على اريقت التي الدماء متناسين

قدم          من اول هو القاعدة تنظيم كان وكيف وتلعفر وبغداد
الغالي    وقدم التضحيات احقاق    هذه سبيل والنفيسفي

الله    شرع واقامة  .....الحق

التوحيد:   جماعة لله      اول بأذن الشهيد الشيخ بقيادة والجهاد
قدموا       الذين من واخوانه الزرقاوي مصعب ارواحهم ابو

الرشود         عبد والشيخ العراقي عزام ابو مثل للدين فداء
الشامي    انس ابو الفردوس     والشيخ في جميعا الله تقبلهم

تبحث ,,,,        الجماعة هذه وبدأت الحين ذلك منذ العلى
معهم      وتتعاون الخرى الجماعات وتحاور وتستكشف

ما      كل في والطروحات الفكار مصلحة   وتتبادل في يصب
والتعاون       الشرعية والعلقات المحاولت بدأت فقد الدين

بقية   مع  .الفصائل الواضح

جماعة:          قبل من لدن بن اسامة الشيخ مبايعة وبعد ثانيا
بلد        التوحيد في القاعدة تنظيم الى الوصول حتى والجهاد

القاعدة ,,,    لتنظيم كانت مع   الرافدين مشرفة وقفات
يكن         لم مناطق هناك وكانت الفصائل بقية من اخوانه

فيها   كتائب للوقوف      للتنظيم والعتاد الجنود يرسل كان لكنه
واغاثة        عون الموقف تطلب اذا الخرى الفصائل لم ,,, مع

تحت          المعركة هذه تجري راية اي تحت يبالي الشيخ يكن
راية     تحت او القاعدة جهاد      راية هو العمل ان المهم اخرى

,, واعوانهم        الصليبيين ضد هي والمعركة لله سبيل في
هذه       رحمه لمساعدة والجنود العتاد يرسل كان الله

 ....الجماعات

عدة:   بعد احدى       ثالثا قادة مع الشيخ بها قام مشاورات



تنظيم        الى تنتمي تكن لم التي الجهادية القاعدة الكتائب
وبعد         القاعدة راية تحت بالنضمام قناعها سبيل في انذاك

تلك    غير    رفضمجلسشورى لسباب النضمام الجماعة
التعاون          بقاء بالرفضمع الرد قدوم وبعد وقتها في مقنعة

لدعمهم         الجماعة لتلك مالية مبالغ الله رحمه الشيخ ارسل
يفسد      ل رفضكم ان منطلق اخواننا    من وانتم قضية للود

   ,,,, الشيخ       كان هكذا اخرى راية تحت تقاتلون كنتم وان حتى
الله   ........رحمه

كما :         البدء منذ يكن لم السلمي الحزب من الموقف رابعا
الحزب           هذا يكن لم حينها في انه اسباب لعدة اليوم هو

ما(    الله من عليها تأمرهم)   وقيادته يظهرون تستحق
قادتهم        يستهدف التنظيم يكن لم لذا للعدو ومناصرتهم

بل  مدن        انذاك عدة في وفروع مكاتب لهم بالعكسكانت
التنظيم       تحتسيطرة كانت التي المدن كانوا  حتى لكنهم

الحزب         وهذا التنظيم بين كبير خلف وجود رغم محيدين
على    دليل خير الفئات       وهذا او الناس يجبر ل التنظيم ان

الى       للصليبيين مناصرين يكونوا مالم الخضوع اظهر  على ا
عبر         السني الصف لشق ومحاولته للدين خيانته الحزب هذا

النتخابات   في شركي    الدخول لدستور بنعم ةالتصةيت
للهمعاقبة         دين نصرة واجبا فكان الجاهلية اهل فيه يتحاكم

منهم   والعميل .الخائن

التنظيم:        كان المسلمين علماء هيئة من الموقف خامسا
بداية         في وسطاء طريق ويتباحثعن رسائل عدة يرسل

للوصول      الهيئة هذه قيادات مع في    المر تصب نتائج الى
تراجعت         ان بعد المباحثات هذه انقطعت وقد الدين خدمة

وغيرت  وتوجهاتها  الهيئة  .مواقفها

يكن         لم المر بداية في الرافضة من الموقف سادسا
يكونوا       التنظيم لم لنهم الطائفة هذه عامة يستهدف

كان      التصويب لكن علنا الحكومة نحو  يساندون يتجه
المجلس         مثل معهم وتعاونت الحتلل مع اتت التي قياداتهم



بقيادة  الجعفري     العلى بقيادة الدعوة وحزب الحكيم
اظهرت        ان الى وغيره الجلبي جماعة من هذه واتباعهم

اغلبهم        وتأمر والجماعة السنة لهل عداوتها علنا الطائفة
الرد    فكان الدين بالسن    ضد والسن بالعين  .العين

كلكم :     ,,  مقتدى وقائده الدجال جيش حتى تذكرون سابعا
كانوا          لنهم المر بداية في يستهدفهم يكن لم التنظيم ان

عداوة  في       يظهرون كان الشيء هذا ابرز ولعل للصليبيين
التي      النجف بمعركة المسماة المسرحية انتهت تلك

الحتلل        وقوات الرافضي الجيش هذا بين ذليلة باتفاقية
لهم    سلحهم باعوا حقدهم     وبعد وبدء اذلء صاغرين وهم

ان          الى وغيرها بغداد في السنة اهل تجاه يظهر وغدرهم
اهل          من لكونهم سواء ذنب بدون البرياء من الف قتلوا

الحمد    الردولله فجاء  ....والمنه السنة

حد :          والى بالحياد يرغب من يحيد التنظيم كان اذن ثامنا
الناسوحتى        هذه من البرياء التنظيم يستهدف لم اللحظة

ومازالت     كان الخطأ في لهل    القتلى الدية تدفع الدولة
وذكره         كثيرا كر ذ الشيء بالخطاوهذا قتل الذي القتيل

رسائله     الشيخ احدى في الله رحمه

تحاول      التي والهتافات الصوات نسمع هولء   اليوم من النيل
على        الثبات في دروسا اعطوا الذين الشجعان الرجال

السلمية  من       المبادىء تأتي الصوات هذه ان يؤسف ومما
وتقوى       دين اهل نحسبهم الناسوممن والله,,,,,,,,, اقرب

تلك           من احد مع التصرف يسيء او الجنود احد يخطىء حين
الخبر    وصول وفور يحال     الجماعات الدولة في القيادة الى

يرضي        بما ويعاقب الشرعية المحكمة الى الشخص هذا
يقع          الله التي البسيطة الخطاء بعض بوقوع نجزم ل اننا ال

بساطة     وبكل الناسلنهم ل    بيها من وسبحان بشر
 .....يخطىء



هذا        ولماذا حدث الذي ما اليوم نتسائل على  واننا الضجيج
للقتال        خرجوا ما الذين الشرفاء ورجالتها وقيادتها الدولة

لعلء  من           ال يا دينكم في الله فالله الله ال اله ل كلمة
في      الله والله جزافا بالتهم الله   ترمون وحسبنا اخوانكم

العالمين      رب لله والحمد الوكيل  .ونعم

---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

تجاه       المشائخ احبابنا من المتوقع هو  القاعدة هذا

هو  القاعدة      هذا تجاه المشائخ احبابنا من  المتوقع

والشيعة      السنة بين لما معاصرة  >5 <رؤية

الرحمن   الله الرحيم بسم

محمد         نبينا على والسلم والصلة العالمين رب لله الحمد
اله  اجمعين  وعلى وصحبه

من           تهدي انك باذنك الحق من فيه اختلف لما اهدنا اللهم
الى  مستقيم  تشاء صراط

حلقة         بقي العراقية الحالة توصيف في وغربنا شرقنا بعدما
في     مهمة القل على الصورة  لتكتمل

وخارجه         العراق داخل السنة علماء موقف وهي ال ظني
فيها         طرفا المجاهدون يدخل التي وغيرها الحرب هذه  .من

موقفهم    لفهم الول الله      المفتاح ان القارئ يعلم ان هو
يذكر        ومن والخروية الدنيوية اعمالهم الخلق بين يقسم

من         مشهور عمل وكل يدخلها ومن الجنة ابواب حديث
باب    له البر  اعمال



ابي   سؤال كل         وما من يدعى احد عن عنه الله رضي بكر
ان       عسى ان له الرسول واجابة  البواب

فالناس        ,  تكون هذا مقصدنا عن اجابة ال منهم بكر ياابى
القدرات   في والهتمامات متفاوتون

يكادون        نشأتهم منذ الهدوء على تربوا الذين فالعلماء
عندما  ال    يصعقون الحروب منهم  تقترب

الحوالي          سفر الشيخ المثال سبيل على انظر ربي رحم من
الشيوخ     حفظه اعلم كان وشفاه  الله

ايدي        على للمسلمين يحاك وما الحالية السياسة بعلم
لمريكا      القاعدة ضربات بعد ولكن اعدائها

ان        اردت بوشولو الى خطابه الى الحاضر   انظر من ازيدك
القارئ     ولكن المقال لطال والماضي

نابع  ....  وهذا الشارة للقتال    تكفيه ممارستهم عدم من
من         ذلك وغير عدوهم وقوة بنظرهم المجاهدين قلة وايضا

في        المجاهدين وبين بينهم الموقف يأزم مما العتبارات
القضايا   من كثير

الجهادية   المطروحة الساحة  .على
هذا        في خارجه اخوانهم يشاركون العراق داخل والعلماء

اخرى    الباب بمزية عليهم ويزيدون
صاحب          وكل للحرب ساحة اصبح الذي البلد اهل انهم وهي

والهدوء    بلد الستقرار له  يتمنى
من          او العلماء من كان سواء وويلتها الحروب عن بعيد

مخيلته          يفارق ل واصبح القتال روح تشرب من ال العامة
ليبقى     الحرب طالت لو  الجهاد ويتمنى

ويتمنون         العداء من تستباح بلدهم يرون العراق علماء اذن
اقرب   في ممكن  خروجهم وقت

بعده          السلطة تسنم وسواء يهزم لم ام العدو هزم سواء
ام     الله شرع يقيم لديهم ......  من المهم  ل

السلمية        الدول في الستقلل حروب وتذكروا العدو خروج
مرة        الكرة يعيد التاريخ ان لنعلم العلمانيين واستخلف

يفهم    من ولكن  .اخرى
من    "      ال الجهاد في ليفتي وابدا دائما يرددون المجاهدون

على "   فالحكم  الشئ يمارسه



خلف   "       وهم يتصوروه ان لهم وكيف تصوره عن فرع
طلبهم    وبين والجدران ينهش   المكاتب والسلح ومريديهم

اعرف        وهؤلء الخرة ليشتري الدنيا باع من بأجساد
في  الحرب  بالمصلحة اقامة

الجهاد       ............    مقتضيات من او او او الهدنة او السلم او
والميدان

يدرك        منوالها على سار ومن القاعدة لستراتيجية المراقب
تختلفعن   الفصائل  ميزة بقية

ليسمن         امريكا وبخاصة العدو ان ببساطة وهي الخرى
خروجها  فلبد    المصلحة الوقت هذا في

قاسيا         درسا اعطائها القل على او بالكامل تدميرها من
الثانية    ينسيها العالمية الحرب اهوال

تقدر          ان دون الخروج تتمنى حتى حروب من بعدها عليه وما

الحادي        بعد يؤكدون الطياف جميع من المراقبون كان
امريكا     ان سبتمبر من تحتل  عشر سوف

او          المجاهدين من تأتيها ضربة كل عند جديدة اسلمية دولة
عليهم   مرر العلم   هكذا قبل  من

الصوات        فبدأت الرؤية هذه صدقوا المريكان و المريكي
على      تتعالى هذهالويلت بأفعالهم جروا المجاهدين بان

ل     صامتون والمجاهدون السلمية جوابا  المة يردون
نسأل       _  تغيير دون المخطط نفس على تسير وسحابتهم

الثبات    ولهم لنا الممات    الله الى الحق  _على
انه         بأجمعه العالم ادرك حتى والليالي اليام ذهبت وما

الله           شاء ان وليسفيهم القاعدة في جندي ادنى من اغفل
دني

بنت   قد كلما      القاعدة متعددة جبهات فتح على استراتيجيتها
المة     من جندت كلما  كثرت

المة       جيوشواسود  اعداء ايضا تبعثر وكلما الموت لتهاب
يضعفهم     مما الشاسعة اراضيها بين

او         ويحد هذا البلد باحتلل انه المثير والمر سطوتهم من
النظام      دمر قد الحتلل يكون المة    ذاك صدر الكابسعلى

له         لدعوا الحتلل هذا كفر لول هدية للمجاهدين فيهدي



 الغيب بظهر
مدى          فقط سنين اربع بعد اجمع العالم اكتشف ذلك وبعد

ومدىذكاء  القاعدة غباءه

بقية  وللحديث

الرحيم    الرحمن الله  بسم

سمع  اخرج    "     كلنا الذي لله الحمد يقول وهو لدن ابن
يبكون   "    والمسلمون هذا جحرها من على الفعى

القرى       تدك المريكية والطائرات افغانستان في المجاهدين
تحالف   وايدي من     الفغانية بقي ينهشبمن الشمال

والقتلى       الدمار وصور الميدان ارض على المجاهدين
قنوات تعرضها

ونحن        امثالنا القاعدين المسلمين على مساء صباح العالم
من    تخرج انفسنا لتلحق  تكاد  اجسادنا

      ...... الشيخ  هذا مقولة ادرك منا قليل هناك  .بأخواننا
على       اذن الجبهة فتح القاعدة استراتيجية هي هذه

زعموا        الرضبل على قوة اشد مع مر  مصراعيها على
قوة "      منا اشد من وقالوا  "التاريخ

ان       القوة هذه وحكماء العالم ادرك قوة     الن ول لهم حول ل
الكتاب      بعض من نسمع وما  بالقاعدة

مع      نتحاور ان يجب انه العجز     منهم ظهور بداية ال القاعدة
لهذا        فادراكهم ادراك وليس ظهور واقول العالم العجز امام

ينسينا           الحداث تسارع يكون ل ان ارجوا بكثير ذلك قبل بدأ
المفاصل بعض

فيها.        جرى وما المريكية النتخابات فقط تذكروا الجوهرية
مهازل  من      من مسكة له من كل يدركها

يهودي        اصله رجل الديمقراطي الحزب يرشح كيف عقل
يجعله        ومذهبه مما العراق على الحرب ايد وقد كاثوليكي

مستقبلية      قرارات اي اتخاذ امام يأت   مترددا لم وايضا
كاثوليكي    رئيسامريكي



نهايته        كانت ماذا ونعلم كيندي واحدة مرة وبقية  ال هو
كيري      الديمقراطيون رشح لماذا اذن اسرته

في     الرئاسة يريدون ل سيستلم    ببساطة فمن الوقت هذا
ال        مداه ليعلم فخ في واقعة وهي امريكا

خلقهم   الذي  .الله
الله         بنور تمشي القاعدة كانت كيف القارئ اخي أأدركت

ينصر    الذي وتعالى ينصره  سبحانه من
العراقيون    :    العلماء يرى العراق علماء الى وعودة

لعالمية  ان       المدركين لهم الظلم من ان وخطتها القاعدة
العالم        في قوة اعتى لتدمير ساحة ارضهم ويتحملون تكون
من     التضحيات بأسرها المة عن
ترى     .   ولذلك المة بقية دون وانفسهم عن  بلدهم ابتعادهم

على     تهميشها ومحاولة بل القاعدة
من      أوتوا ما بكل الجهادية الى    الساحة يصل بل قوة

الدول         بمباركة طبعا المواقف من كثير في بوجهها الوقوف
لها  السنة      المحيطة مع المتعاطفة الخليج دول وبخاصة

بالخص  والسعودية
يخص    كله الكلم علماء       هذا اما بهم نثق الذين المة علماء

شيأ         في منا فليسوا فلكهم في دار ومن  .السلطان
ضد          يسجله ان ويحاول هذا كلمي الى البعض ينظر قد

سلما     هذا من ويعتبر  يرتقي القاعدة
اكبر           فساد الرضواي في الفساد تبغي القاعدة ان الى به

الى    العدو جلب المسلمين  من  بلد
وايضا     "     "  " العدو لقاء تتمنوا ل بحديث يستشهد قد انه ثم

دخل  منها       "   . ما وكثير ذلوا ال دارهم عقر في قوم على
المسلمين      ان فليتذكر ذلك قبل تركوا    ولكن لو القاعدة قبل

فيه   ماهم  على
نيام      والناس فشيئا شيئا دينهم ولهم   لتبدل ممن وبمباركة
المة    هذه امر  الله

انتم        "  بل قال يومئذ نحن قلة من أ غثاء   قالوا ولكنكم كثير
الوهن           وما قالوا الوهن من قال ذاك مما قالوا السيل كغثاء

حب  لهم   "     قال يجلب ان يجب اذن الموت وكراهية الدنيا
احلى      فيمابعد ويصبح عليه ليعتادوا شربة   الموت من اليهم



الرضليسارض .......        في التمكين ارادوا ان هذا عسل
الرض   بل تباروا       العراق عندما سابقا لهم كانت كما كلها

ساحات        وليسفي الوغى ساحات في الموت على
وقد    )    المقال انتهى والخنا الرخيصة والقنوات المراقص

في   عنوان     في 16/ 2005/10كتبته تحت نت المير منتديات
والشيعة      السنة بين لما معاصرة  رؤية

المنتمية          وما العراق دولة ظهور هو الكلم هذا بعد جد الذي
القاعدة    تنظيم الى جزء     حركيا العراق في القاعدة وتنظيم

العراق         في الجهادية الفصائل ولكن فيها ذاب وقد منها
ان       يرون وغيرهما العشرين وثورة كالجيشالسلمي

على     ويؤازرهم القاعدة دولة اطراففي    الدولة عدة هذا
تجمع        والتي المسلمين علماء هيئة رأسهم وعلى العراق

كل   طياتها والذي      في العراق في السنية المذاهب اطياف
السلمي        العالم في السنة اطياف عن شريحة  السني هو

والتي      التقليدية والسلفية والصوفية المسلمين كالخوان
بلد    علماء من ويزيد   ........  تتخذ الخ لها نموذجا الحرمين

المجاورة       السنية الدول دخول هو تعقيدا الخط  المور على
وعلى         العراقي الجهاد من الحرجة الفترة هذه في بقوة

لها -    كان ان اوتيت-      رأسها ما بكل السلولية الدولة رأس
العالم        على الدينية والسلطة المال في قوة السني من

ما         الحداث مجريات على التأثير من لهما المران وهذان
يفهم    عاقل كل السياسة  يتوقعه  ابجديات

هذه          عن بدعا يكن لم الله هداه العلي حامد والشيخ
وان  الخيرة       الطياف رسالته من تفاجأوا قد الخوة كان

الفتوى       تلك من السى صابني وإن الى   فإنني الخوة كبقية
عن          السابقة قناعاتي الى يعود وذلك بذلك اتفاجأ لم انني

وايضا       العلماء سابقا ذكرته كما المجاهدين من ومواقفهم
حمل        عندما ذلك الى المح قد الشيخ الجهاد   لن يحتكر من

الشيخ         خطاب صدور عقب وذلك تحصل فتنة كل عواقب
عمر   ابي لدولته      المير ومكن ونصره الله حفظه البغدادي

 بالحق



المفاتيح     لوحة خلف القاعد يتلفوا    الشباب ان حاولوا امثالنا
الدولة         بذلك يقصد ل حامد الشيخ بأن الشارة تلك

ان         يعلم الحداث لسير المتابع ولكن العراق في السلمية
ومما    الدولة يقصد الى      الشيخ الشيخ حضور هو ايضا نلحظه

هذه          على الضوء يلقي ان له يسمح لعله الجزيرة قناة
هذا        -   واقول يراه الذي رايه ويبين فيها دلوه ليدلي الحداث

والشيخ   -  يقينا وليس المسلم     ظنا الشباب انتصار يعلم ايضا
ولذلك         لها وحبهم الدولة لهذه العالم انحاء جميع نراه في

الدولة          في برأيه يرمي ان قبل المقدمات هذه كل يقدم
جميعا    واحزننا المنا ابا      الذي خرج عندما الحال هو كما

ابا          الشيخ يخطأ خرج عندما اسره الله فك المقدسي محمد
الشيعة        قتال مسألة في الله يرحمه الزرقاوي مصعب

المعصومة    بالدماء الستهانة الجزيرة   وقضية قناة  على
بعض          رأي حد على المشائخ هؤلء تنكر لماذا الن والسؤال

كون         الخوة الناسمع كل من يرمى والذي الفصيل لهذا
محمد      ابي والشيخ العلي حامد احد   الشيخ ل المقدسي

او        المجاهدين بأحوال الجهل او بالعمالة اتهامهم يستطيع
...       ... كره المخذلين... العلماء به نصف ان تعودنا مما او  او

عجزت    الذين للخوة عن    واقول احلمهم وطاشت عقولهم
التبرأ          او الشيوخ سب ليتركوا لهم اقول المور هذه فهم

فهذا         منهم لهم التعرض من اجل فهم فيهم الوقيعة او
اتقى      بمن اعلم والله بهم  حسبنا

شيوخ        ان معرفة هو المطروح التساؤل على والجابة
ما       كل في السبب بظني هم  يحصل العراق

الحال         لشرح السلمية البلدان يجوبون الذين هم انهم اذ
بكل  في       العراقية يصدقون ل العلماء ان ونعلم تعقيداتها

ولنتذكر      العلماء من امثالهم ال صلى   الجملة الرسول حديث
      ) من     حجته في الحن احدكم لعل قوله في وسلم عليه الله

وايضا )  من         الخر فئة بها اصيب التي الحسد ان ننسى ل
جعلهم      العراق دولة على الجهادية يواصلون الجماعات

ليشرحوا       العراقي القطر خارج من الدبلوماسية تحركاتهم
حول   ويعيدوا الجهاد     ويزيدوا لثمرة السلمية الدولة  احتكار

من       تعلموا قد المجاهدين ان الثاني القسوة  المر الحرب



والواجب         العمال هذه يباشر ممن متوقع وهذا التعامل في
العلماء  في      على المجاهدين يعذروا ان القاعدين وعامة

عنه         الله رضي الوليد بن خالد وما الصفة الله  هذه سيف
له           وعزله عنه الله رضي عمر مع وقصته ببعيد عنا المسلول

الى    مثال خير ابي          ال على يلح ظل عمر ان اذ اليه نرمي ما
ولكن          رهق من سيفه في لما خالد يعزل ان الصديق بكر

اهل           على الله سله الله سيوف من سيفا بان متعلل ابى
له     يمكن ل والكفر رضي      الشرك عمر عزله ولما يغمد ان

في           الحسن البلء من رأى لما ذلك على ندم عنه الله
تحت          الذي خالد فيلق او فصيل بها قام التي الفتوحات

رحم     المشهورة قولته فقال كان     امرته قد بكر ابى الله
بالرجال   مني  اعلم

في         هو من وهو خالد على وحكمه عمر ندم   فهذا قد الفقه
من           خوفه وهي اخرى بعلل علله انه ال العزل هذا على

على   المسلمين الظن       توكل من وخوفه النصر في الله غير
المر          هذا في حكيم والله وهو خالد من النصر  بان

سواء          عمر تعليل بمثل لشيوخنا نعلل ان يسعنا هل لكن
الفتنة     من الخوف او  الرهق

الخوف         هي وغيره العلي حامد الشيخ يتخوفها التي الفتنة
الحالة   تكرار من     من السوفييتي النسحاب بعيد الفغانية

حول     المسلمين واقتتال الفغانية وهذه  الراضي السلطة
الجهادية          للساحة متابع كل ويؤرق عالم كل يؤرق مما والله

 العراقية
وغابت      (    لشيء فطنت يقال وكما الشيخ فات الذي ولكن

منها  )    كثيرة امور اشياء  عنك
مر          = 1 على بحاكم يرضى ل فهو مثيله قل بلد العراق ان

رضي    فقلما والعصور وصفت    الدهور بحاكم العراق اهل
له              علم ل كان من ال اثنان فيه ينازع ل مما وهذا معه حالهم

 بالتاريخ
ابي          الشيخ عنها عبر كما المستحيل من تجعل الصفة وهذه

البغدادي  يعلوها (       عمر ال على النفسمجبولة ان بقوله
الصورة )      ورسموا العلماء حاول فمهما المثالية شيء

بنتيجة        يخرجوا فلن القسمة طاولة والجلوسعلى للتفاهم



وانا     الله شاء ما من       ال امتح ما بقدر الحداث استبق ل
تجد       فلن وحديثا قديما الجهادية الحركات يتسلط  تاريخ احدا

امارته         في والطاعة السمع الناسسيعطيك من اثنان على
رحم    من ال ذلك       عليهم على اعوان له ان وبخاصة الله

السلولية     والدولة المسلمين علماء  كهيئة
يقطف       ان= 2 ان من تتخوف والقاعدة العراقية الدولة

تضحياتهم     المجاهدين اناسيسلبون كالجيش الثمرة
بقوله         البغدادي عمر ابو اليه اشار الذي وهو السلمي

السعودي(    الله ببقاء      ) حزب يرضى ولن لم الحزب وهذا
فعلت         كما العراق اراضي على السلم دول من المهاجرين
وتحت          كان مبرر اي تحت دولهم الى سيسلمهم بل طالبان

للمفاهمات    يخترعها ذريعة العربية    اي الدول بين المتواصلة
فالحزب         هذا يكن لم وان المسلمين علماء وهيئة السلولية

كما         العراق اراضي خارج الجهاد بمواصلة لهم يرضى لن
الخطوط     من وهذا سابقا تستطيع    اسلفنا لن التي الحمراء

الحرمين          بلد من القرب من الله مكنها ان بعد القاعدة
لم          ومن ما وهذا جميعا ابيدوا ولو عنه تتخلى ان فلسطين

فان     وال الكرام الشيوخ طلب   يفهمه ليسوا القاعدة
عليها      المسلمين يقاتلوا حتى ووليات  مناصب

التي = 3 بين        الدماء الله قدر ل حصل ان مستقبل ستسال
كانت       وان الدولة تبدأها لن الجهادية مع  الفصائل تتشدد

     ...... ان    يضيرها لن الدولة فان امور في الخرى الفصائل
لم    فصائل هناك المر      تكون ولكن اسلحتها تنزع ولم تبايع

السلولية        الدولة مع خارجية باتصالت ذلك تعدى او ان
فلن          غيرهم او اخوانجية من اعدائها مع يقفوا ان حاولوا

الحال     هذه في الدولة تجربة      تسكت فان متوقع هو ما هذا
متوائمة       بقيت التي والمعسكرات الفصائل وبقية طالبان

في        فيما تختلف كانت وان طالبان حكم تحت بينها
لهذه      مثالية تجربة المجاهدين اعطت المعادلة التوجهات

الحديثة    للدولة بالنسبة  الصعبة
سوف       انهم يظن المجاهدين يعرف ل في  والذي يتهاونون

عندما        اليدي مكتوفي سيقفون ايضا ويظنهم المسائل هذه
او   فصيل المرجوة     يحاول الثمرة انتزاع بمجموعها الفصائل



الدماء        عصمة اجل من وتسييسها الجهاد هذا فان من
الخلفة        بسبب هي السلمي التاريخ مر على الحروب

المنصب     اجل من سواء المنصب     واقامتها اجل من او فقط
معا   والدين

هذه        عن بعيد العلماء نتصور ان يمكن ولذلك  ل التخوفات
رسائلهم       في العجائب تلو بالعجائب يأتون نجدهم

على  الدماء     وتعليقاتهم من لتخوفهم وذلك الحداث
ان       معصومة ليست المجاهدون يراها والتي المعصومة

الخلفة     اقامة سبيل في وقفت

---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

و          مخضب يمان الكرام الخوة بين و الجيشالسلمي بين
جدا    -   مهم معتزبتوحيده و   -لويسعطا

الرحمن   الله الرحيم بسم

و       المسلمين آلم و الخوة ايها المناصرين   آلمني و المحبين
 ( و      (     لهم و لنا الله غفر الجيشالسلمي بيان من حصل ما

تلى  أعني       (   ما لست و الكتاب بعض قبل من تعد من ذلك
    ( هذا   في المجاهدين على العنوان في أو  الخوة الطرف

تتعرض.          ناصح و مشفق من دقيقة كلمات هذه و ذاك
الموضوع    في الرئيسية التفاصيل    للقضايا الخوضفي .دون

هم            أننا: أول به يهتم و ذلك يمثل من خير و بالعدل أمرنا أمة
المجاهدون



موفق       ان: ثانيا غير الصورة بهذه الجيش بيان صدور

ضد        اننا: ثالثا دسائستحاك و مؤامرات هناك ان نؤمن
أل        يجب لكن و خاصة، المجاهدين و هذا  السلم يجعلنا

هذا            لن الباب هذا من هو الينا موجه كلم كل ان نعتقد
قد   منا المشاكل       التصرف لنا سيسبب و أخطاءنا عن يعمينا

من       هو و اخوتنا، من الكثيرين الوهام مع

رحم        ( لنعتبر: رابعا باب الجيشمن بيان في جاء بعضما
    ( عن     النظر بغض ، عيوبي الي أهدى امرءا كان   الله اذا ما

فما            طريقته، و أسلوبه أو قاله ما في ل أم مصيبا الناصح
خطأ   من تجاوزنا        كان ذلك غير ماكان و اصلحه على عملنا

اخواننا   خطأ علينا عن

و         أل: خامسا ، الله حدود فنتجاوز مثله بخطأ الخطأ نقابل
توضيحات       أو ردود من هناك كانت بالمنهج  ان فلتكن

الظن     احسان مع الصحيح .الشرعي

أو       أل: سادسا لنا مخالفتهم لجل السوء بالمسلمين نظن
قد        الذي الخطأ بين ففرق علينا خطأهم منهم  حتى يحصل

الله          لولياء الذية و المعاداة بين و ، منا أو

ان        أتمنى: سابعا نحاول أن علينا رأيه مخالف يطرح عندما
التي        السباب و دوافعه و نظره وجهة يقول  نتفهم تجعله



يحمل            ما وجود عدم مع الظن اساءة الى نبادر أل و ذلك،
الخطأ   سوى أحد        عليه أي فيه يقع ان يمكن الذي البشري

)      الشيخ :ثامنا و  (  جليل عالم هو و الله حفظه العلي حامد
و         مخلصا، و ناصحا نظره وجهة طرح قد النظر  مبارك بغض

ان            يجب أمورا هناك فان عدمها من اليه ذهب ما صحة عن
بها  :كثيرا نهتم

يعتبر       -  ان يمكن ل الله حفظه الشيخ مسيئا   ان أو عدوا
حقا    يراه لما بطرحه

التي     -  السباب بجلء أوضح الشيخ ذهب    أن ما الى تدعوه
هي   و :اليه

أخذ  (    ·  قد تعالى الله إّن الشيخ أهل   يقول على الميثاق
      ( العلم     أهل من الشيخ و ، يكتمونه للناسول ّننه ليبي العلم

العلم       فيجب من يراه ما يقول أن عليه

الناسقد  (  -   ·  اي أكثرهم الشيخ التمّسك   يقول على ُجبل
           ، عليه نشـأ عما ّول التح عليه ّق وشـ ، إليـه بالنفع يرجع بما

وتسقط         فل ، الحقيقة وتنكشف ، يوم يأتي أن بـد
     ( يخشى  هنا الشيخ و ، الوهـم المال   إمبراطورية تؤدي ان

ما        يوما شيء ل الى اليها نصبوا التي



للناسأحكام (    ·  نبيـن لئن نحن كما   يقول ّهرة المط الشريعة
بعض          فيكـره ، لهـا المخالف الواقع عن ّيزها ونم ، نزلت

ليس         الناس ما بعضهم ويختلـق ، يكـرهون ما كلمنا من
الله       أن فحسبنا ، يختلقـون ما أنه    بحـّق يعلـم الغيوب علّم

 ( و         ، قائله حساب سبحانه سنوليه أننا وحسبنا ، ليسبحـق
نختلق          هنا أل يخالفنا من هناك يكون عندما انه ننتبه لعلنا

مما      و تصوراتنا من شيئا بل     عليه المتكلم ليسمقصود هو
منا  ظنا

يبلغ  (   ·  لم الن وحتى الشيخ ينـه     يقول ولم ، غايته الجهـاد
في           المر يستقر ولم ، بعد المحـتل يخرج ولم ، عملياته
هي           ول ، اليوم أرضـه فليسعلى ، الجهـاد لهل العـراق

ظل      في ـ الن ملئمة المحتـل    الحوال مع الصراع إستمرار
ـ           ومعقدة ، كبيرة تداعيات من ذلك على ّتب تر وما ،

إسلمي       حكـم نظام ،بإقامة العظـيم السلمي للمشروع
    ( و  الشيخ رأي فهذا ناضج و    مرّشـد المجاهدين، بعض رأي

وجهة            تبقى فانها ل أم صوابا ذلك كان اذا عما النظر بغض
.    نظرهم أحب       هنا و العتبار في أخذها و تقديرها علينا يجب

بأن      المحبين و المجاهدين أذكر كثيرة   ان مشابههة مشاريع
سيرها           بعدم أو عليها بالتآمر اما فشلت قد القرن هذا في

الصحيحة  .بالطريقة

أن  (   ·  تعالى الله ونسأل الشيخ في    يقول النجاح له يكتب
         ، وكبيـر متكامل بنائي عمل إلى بحاجة ّنه لك ، المستقبل

بعد         لتطيقه ـ يحتاج بل ، وحـدها الجماعات من جماعة
كّل        بين واسع تعاون إلى ـ المحـتل للسلم  إخراج العاملين

حكم        نظام إلّ ليظهره الذي الحضاري بمشروعه المؤمنين
، ...      إسلمي إسلمي حكم نظام إقامة إعلن سلـيم

     ، والبيئة ، المرحلة وحساسية منهج  لخطورتــه، ليحتمـل
نضجـه  ...        قبل بـه ُيـزّج أن يصح ول والخطأ التجربة

لضمان       بإستكمالـه ، طاقاتـه كّل واستنفار ، مراحلـه



الشيخ     )   و السلم رسالة يبدي بحيث دعائه   ظهوره مع هنا
و     (      صدقه يظهر ما هو و المر هذا في بالنجاح للمجاهدين

الدولة)        محبته اقامة بأن نظره وجهة يبرر فهو للمجاهدين
ل     طاقات الى يحتاج في    السلمية واحدة جهة تستطيع

فيصيب          التجربة تفشل ان يخشى و به القيام لوحدها المة
بانتكاسة  ذلك الكثيرين

نقدمها  (   ·  نصائـح ثلث الشيخ الجهاديـة  يقول للجماعات
:بالعــراق

تزيد-   أن ،        الولى وميثاقا حلفـا بينها فتقيم ، تعاونها درجة
أمريـن     فيه الدنى ّد الحـ خـط :    : يكون الدمـاء أن أحدهـما

،مهما         وتفصيل مرفوضجملة داخلـها، إلى فالسلح ، أحمـر
الحمـر          الخط بهذا العابث يد على والخذ ، مسّوغاتـه كانت

الثاني  .   و الجميع المحتـل     : واجب طرد على ٌء شي ّدم ُيق ل
       ، الخطيرين مشروعيهما وإفشال ، والصفوي ، المريكي

إن         .   ثم كلها أمتنا على بل ، فحسب العراق ليسعلى
مجلٌس      بينهم يكون أن على ينّسـق   اتفقوا أعلى تنسيـقي

وإلّ          ، المطلوب غاية فهو العامـة المواقف جميـع في بينهم
الغايات    أعلى هي . فالوحـدة

السلم       شيخ ذكره بعضما هنا عن   وننقـل تيمية ابن
وهو         ، والختلف الفرقة عن والنهي ، والئتلف الجماعة

ليخفى  قال       :  مما المؤمنــين تنفع الذكرى أن غير ، عليهم
إنما    :  تيمية ابن السلم بين    شيخ فأصلحوا إخوة المؤمنون

    . عن     الصحاح وفي ، ترحمون لعلكم الله واتقوا أخويكم
،         النبي وتراحمهم ، توادهم في المؤمنين مثل قال أنه

إذا      الواحد الجسد كمثل ، عضو   وتعاطفهم منه اشتكى
الصحاح          وفي ، والسهر ، بالحمى الجسد سائر له تداعى

قال   أنه ،       أيضا بعضا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن
قال         انه أيضا الصحاح وفي ، أصابعه بين والذي وشبك

لنفسه           يحب ما لخيه يحب حتى أحدكم يؤمن ل بيده نفسي



عليه     الله صلى وقال يسلمه      ، ل المسلم أخو المسلم وسلم
والسنة          الكتاب النصوصفي هذه وأمثال ، يظلمه ول ،

أولياء.         بعضهم المؤمنين عباده فيها الله جعل وقد كثيرة
وجعلهم     ، إخوة ،    بعضوجعلهم متراحمين ، متناصرين

الفتراق       عن ونهاهم بالئتلف سبحانه ،وأمرهم متعاطفين
         ، تفرقوا ول جميعا الله بحبل واعتصموا فقال ، والختلف

دينهم     فرقوا الذين إن في     وقال منهم لست شيعا وكانوا
الية       الله إلى أمرهم إنما ، هـ. شيء أ

العراق :     أهل يأخذوا أن دعوتهم   الثانيــة في الشامـخ
ويقدموا           ، واللين ، والتدرج ، والتؤدة ، والحلم ، بالـرفق

من          علماؤهم عليه ما على ويقّروهم ، غيرهم على علماءهم
فيها    تنازع التي والفرقة      المسائل ، خيـر فالجتماع ، العلماء

في      :     تكرهون ما إّن مسعود ابن قال وكما ، ،  شـّر الجتماع
الله           رحمه أحمد المام وكان ، الفرقة في ّبون تح مما خير

يجهر   أن في      يستحب الرحيم الرحمن الله ببسم المام
يرجح        كان وإن للقلوب تأليفا الحجاز في السرار الفاتحة

المسائل      مئات هذا ،وقسعلى  .بها

الوسط :     في الشذوذ يعالجوا أن أمر    الثالثـة وهو ـ الجهادي
هـم         بإجتماعهم ـ بطبيعتها العنف ميادين تثمره لمحالة واقع

يرجع         أول لمن مفتوحا الباب وبإبقاء ، ثانيا وبحصاره ،
وبالتفريق      ، ثالثا خطؤه له الذين   ويتبين المخلصين بين

إفساد        يريدون الذين والمدسوسين ، السبل عليهم اشتبهت
 ، مصطنع    الجهاد ّو غل إلى ،)بالجنوح



صحة     عن النظر بغض و      و الدولة موضوع في الشيخ رأي
يسيئون          مدسوسين وجود من يحذر هنا الشيخ ان ال اقامتها

ميدان        بطبيعة بعضالشدة يبرر انه كما للمجاهدين،
البحثعن       الى يدعو لكنه و و    المعركة اصلحها، و الخطاء

بهذه          الهتمام ان هو رأيي في ذلك من الهم لكن
و  أو         الملحظات التوجه، في أو الفراد، من خلل أي اصلح

خلف        فيه يكون مما أمرا الناس تكليف و   في العلماء، بين
أمر   (    )  ، بالحال مرتبط الشرعي فالحكم الحال مراعة عدم

لن   جدا ما       ضروري الى بالتأكيد سيؤدي بذلك القيام عدم
لم         ان و الدولة، مشروع فشل من الشيخ مع  قاله نتفق

الدولة           اعلن موضوع في التبكير من رآه ما في الن الشيخ
اقامتها و

اجتماع           هناك: تاسعا هو و اليه ننتبه ان بد ل آخر مهم أمر
كان         ان و هم و الدولة، نقد على و   كثيرين مغرضا بعضهم

حصلت          ربما بل كذلك ليسوا منهم الخرين لكن و مسيئا،
هذه   أوجبت يعني       أخطاء انه بالضرورة ليس هذا و المواقف

    . صراحة      أقول دعوني و الصحيح هو قالوه ما كل ل  ان بأنني
الجيش          بيان في جاء لبعضما مؤيدة بيانات صدور أستبعد

ملحظات   من يصدر      السلمي ان تتوقعون ل جماعات من
و         ..  غيرهم و السنة أنصار و المجاهدين، كجيش هذا منها

مكسب          هو فينا خلل أي اصلح ان أرى فاني عليه
ملحظات       تقبل و ، لمشروعهم و الناسو  للمجاهدين

منا           قريبين اخوة من جاءت ان خاصة و اصلحها على العمل
لم     ان و رحب .    بصدر فان   بالخير و السلوب هم يحسنوا

ستجعلنا        أخطاءنا عن البحث و المراجعات هذه نقترب مثل
بها         الناس سنكسب و البشري الكمال و الفضل . من

من          هنا: عاشرا النقد ان هي البعضو الى ترد ربما شبهة
غير         ذلك لكن و الصفوف تمايز من هو صحيح كثيرين



قائمين     –  –    زالوا ل المخلصون المنتقدون ان لها أو لسباب
هو    و الرئيسي تقديم        بالمر و الله عدو في الثخان و الجهاد

بينهم         من بأن ثانيا و الله، سبيل في ل   أنفسهم أجلء علماء
الحق          كلمة قول و واخلصهم صدقهم في واحد اي يشك

منهم   اعتدناها ان       التي أعتقد انني ثم الباطل، اهل على
رؤيتنا         عن بها يصرفنا الشيطان من هي الشبهة لواقع هذه

نهلك        او نزل حتى أمرنا حقيقة و .أنفسنا

عشر  في         أمر: أحد نأخذه و جيدا اليه ننتبه ان يجب اضافي
البعضفي        يكتبه ما حول هو و حولسب   العتبار المنتديات

. تلك            أو القضية لهذ التأييد في حتى أو ذاك، أو الفصيل هذا
ذلك  من         و تخلو ل جميعها المنتديات ان جميعا نعرف اننا

بأساليب    تعمل استخبارتية و     عناصر الفتنة اثارة من مختلفة
عن        المجاهدين صرف محاولة الى المجاهدين، بين الوقيعة

و        مشروعهم بفشل البعيد هدفهم فيحققوا لخطائهم التنبه
تصيب     انتكاسة و صفوفهم من  اضطراب الكثيرين

أن.            و جيدا له ننتبه ان يجب أمرا هذا ان أعتقد المسلمين
عقولنا  ان         نستخدم الله نسأل أن و بها الله أكرمنا التي

الحق      من فيه اختلف لما .باذنه يهدينا

عشر  و          و: اثنا المسلمين سب يجوز ل انه هو و أمر هنا
و        أولى، بذلك المجاهدين و حق، بغير سب   أذيتهم من ليعد

جوابا     الله عند للسؤال المجاهدين

عشر  ان          : ثلثة كما ، اقترحته ان سبق قد و آخر رئيسي أمر
هو       و اليه، اشاروا قد المجاهدين و   قادة العلماء بشأن

و         الدولة و الجهاد في الهامة للقضايا الشرعي التأصيل
أما.  من       الناس طلبت انني هو و السابق اقتراحي

يتمكنوا -         لم او اليهم يصل لم ربما و القيام  المجاهدين من



المسائل  -        في الكبار العلماء رأي يأخذوا ان بعد به
هذا    في و تجعلنا     الشرعية، انها أولهما مهمتين فائدتين

          ، الغلو من يقال ما و الخطأ في الوقوع عن الثانية  بعيدين و
نقول          يخالفنا فمن الخرى، الطراف أمام لنا قوية حجة انها

العلماء   ان .       له العلماء   بأن قائل يقول قد و بذلك لنا أفتوا
الربانيون      أو مقصرين او منا بأن     بعيدين أجيب و قلة، منهم

داعيا           أرى ل و مختلفة بطرق و موجودة التواصل سائل و
ببعض         الى الدول حتى أو الناس علم فلو الشديد التحفظ

المشكلة     هي فما المجاهدين كان     . تساؤلت ان و انه ثانيا و
نستفيد           أل يعني ل هذا ان ال قلة الكبار الربانيون العلماء

في          المسائل بعض في نخالفهم قد ممن أيضا غيرهم من
تشريعات      تكون قد التي القضايا ضربت    بعض لو و فقهية

و          الغنيمان و البراك الشيوخ مثل الربانيين العلماء على مثال
الثانية            الطبقة و أمثالهم، و بصير أبو و الددو محمد و العلي

د    بالشيوخ أمثلة غير  (  . أضرب هو و الفوزان عبدالعزيز
    .    ( الشبيلي   و الطرم صالح د الشيخ و الفوزان صالح الشيخ

في          منها الستفادة نستطيع ذكرت كما الثانية الطبقة هذه و
و     الفرعية القضايا من .   كثير في   و الصولية القضايا بعض

نكسب           اننا هي و اضافية فائدة هناك بالخير ليس و الخر
سعاة           اننا للجميع يتضح و تأييدنا الى أمثالهم و العلماء هؤلء

نبحث     اننا و الحق ايضا        الى البعض يقوله يقد ما ان و عنه
   . الخير     في و ليسبصحيح بآرائنا استقللنا في  من اننا

الظروفمن          هذه في و سائغ خلف فيها التي القضايا
ينبغي     فانه الجهل و في     الحرب العلماء آراء نتقبل ان

أخرى           أصولية قضية هذه أظن و عليه ساروا ما و العراق
.الفقهاء ذكرها

الشيخ       الى الكلمات هذه تصل ان عمر   أتمنى ابو المير
و          الدولة في المجاهدين قادة الى و الله حفظه البغدادي

الخوة  في       الى و المنتدى هذا في للمجاهدين المناصرين
غيره



في       اسرافنا و خطأنا لنا اغفر و      اللهم سددنا و اهدنا و أمرنا
رشدنا  ألهمنا

القوم    على انصرنا الكافرين و

القادر     و ذلك ولي عليه انك

و          آله على و محمد نبينا على الله صلى أجمعين  و صحبه

والفرات/   دجلة أخوكم
---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

العراق         في الجهاد فصائل خرجت منذ تصوري أكتب سوف
منذ   ل اليام     متتابعة هذه في البيان  ..صدر

جاهد    من أن قاتل       نعلم من وليسكل لسباب يقاتل وقاتل
السلم   دولة  . لتقام

وقود          فهم الفصائل من أي في الجنود يشمل لن الحديث
يقتل    من وهم فقط    . المعركة القادة سيشمل  .الحديث

منذ   بصورة      الجيشالسلمي ظهر نفسه عن أعلن أن



العلم   ..        وسائل كل في يردد أنه حتى تهويل وفيها كبيرة
قد          السنة وأنصار القاعدة أن برغم جهادي فصيل أكبر أنه

العمليات    عدد في العلمي   يجاوزونه والنتاج  .وقوتها

الجيش    ينشره عمل وغيرها    أي الجزيرة تقوم السلمي
ومكرر    بارز بشكل  .بعرضه

الجيش         مناصري أكبر من أنه عنه عرف العمر ناصر
وداعميه   .السلمي

في   (   )  الشريفة المقاومة لفظ يردد ًا أو   دائم أمريكا بيانات
بالدين       المتلسبين العملء بعض ألسنة خلل  .من

وغيرهم   (  ..  )  ناصر سلمان مثل المشهورين يردد بعض
هناك          الجهاد بقادة اتصال لنا ونحن رجال يحتاج ل  .العراق

لهذا       تضخيم نلحظ الجيشالسلمي أفلم الفلم مع
تكبير        هناك كذلك العالمية القنوات في نشره ونشاهد

ثورة    لبعضعمليات وجامع  وإظهار  .العشرين

أبو    (  الشهيد الشيخ قتل يتم  )   حين لم الزرقاوي مصعب
كتائب     (   ..  الجيشالسلمي قبل من مكتوب بباين نعيه

وقتها ..  ) ..      ثورة في الشمري ظهر وإن جامع العشرين
الجزيرة   على  .ينعي

على        تلميح هناك الفصائل بعض بيانات أكثر الدم  في تحريم



الردني        والدم السعودي الدم بتحريم يذكرنا وهذا العراقي
المصري  قومية (  والدم  ) .وهكذا

والحداث   البيانات مدبر     تتابع المر أن يوضح الخيرة
فلن  ..         فشلت فإن أمريكا خطط أهم من وهذه له ومخطط

الله        تقوم بإذن ًا أبد قائمة العرب لطواغيت ول  . لها

المرتد    (   ..   بيان الزوراء قناة الحدث هذا تسلسل تابع
عن   فيها العشرين ..   .. الجبوري كتائب إنفصال القاعدة

حامد    ..    الشيخ فتوى العراق حماس فصيل العلي .. تشكيل
المثبت   ..     السعوديين العلماء بيان الجيشالسلمي بيان

المنتدى  وبعض     )  .. في الشمري مع حدود بل برنامج
وقتل        فلن قتل عن يشاع مما الجانبية مجموعة الحداث

المتطرفين     قبل من المجاهدين  .من

هذه       ..   وأربط هل التتابع هذا كل لما وتفكر الحداث هذه
هذا       حدث ولماذا ؟ صدفة حدثت هذا   المور في النقسام

؟        النفصال هذا أهمية وما العشرين لكتائب  الوقت

الجيشالسلمي       بيان ليست ًا أبد المشكلة غيره  أخي ول
ًا  ..     غد سيحدث فيما المشكلة البيانات  ..من

حتى         المجاهدين بين ستفتعل حرب وكأن له مرتب المر
دولة  (  القاعدة بالقاعدة  ) .   تباد وكتتها السلمية العراق

العداء      قبل من ترى هكذا  .لنها

العراق        أهل قلوب بين يؤلف أن الله ًا  نسأل سكن ويجعلها



الدولة    جيش لحببانا  ..وطمأنينة

بين            فرقت وقد إل تنتهي لن بدأت إن الحرب هذه أن ونعلم
المور   من وحدودها      .. كثير العربي العالم قلب في فهذه

وطويلة   ومفتوحه  ..ميسره

برنامج   ..       في المصاحبة الدعاية شاهدت هل أختم أن قبل
؟   حدود  بل

هذا    لكل تستغرب  !ألم

ويتمنى           ورسوله الله يحب رجل يبقى ل أن أتمنى الخير في
دولة  فالمرحلة      ..  إقامة الحداث هذه بعد بيته في الخلفة

للمعذرين     فقط والقعود ومهمة قلة    ( فاصلة إل أرى ول
كذلك      هم الحسبة رواد من  ) .قليلة

---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

-    : بغداد  البغدادي الرحمن عبد الحوار أجرى
 

إبراهيم       بالعراق الجيشالسلمي باسم الناطق قال
أو           عربية عاصمة أي من دعما يتلق لم جيشه إن الشمري

. القاعدة,         بتنظيم الجيش صلة ذاته الوقت في نافيا إسلمية
 

المنية          الخطة نت الجزيرة خاصمع حوار في انتقد كما
ببغداد       الميركية والقوات العراقية الحكومة تشنها التي

    "   , بعضا  بعضها يقبر الخطط تلك إن قائل متفرقة ومناطق
." خطتهم         وفاة إعلن إلى المقاومة تضطرهم مرة كل وفي

 



مع       محادثات لجراء جيشه استعداد الناطق وأبدى
ذلك         يرفضمثل ل الجيشالسلمي أن مؤكدا الميركيين

    , إصدار    لذلك اشترط لكنه المبدأ حيث التفاوضمن
من        القوات كامل بسحب ملزما قرارا الميركي الكونغرس

   " الشرعي   " الممثل هي المقاومة بأن والعتراف العراق
. للشعب  والوحيد

 
: الحوار    نص يلي وفيما

 
 

أن           لك وهل العراق، في الجيشالسلمي فلسفة هي ما
تطلعنا         أن يمكن وهل نشأته، وأسباب بداياته عن تحدثنا

التنظيمي؟   هيكله على
 

فعل،_            رد فعل لكل أنه إلى تستند ببساطة الجيش منهجية
تكون         أن الطبيعي فمن يتعرضلحتلل العراق أن وبما
       , الدفع  أعطاها الذي أن ذلك إلى أضف مقاومة هنالك

للجهاد         الصحيح الفهم أساسعلى بشكل تعتمد أنها القوي
للروح        وكان ذلك، في الوسع واستفراغ العداء ومقاومة

في        الكبير الدور الشباب نفوس في المتأججة السلمية
. وزرافات   وحدانا الجهاد

 
إلى          وتحديدا بأشهر الحرب قبل ما إلى فتعود بدايته وأما

تشير      1423رمضان  للوضاع السياسية القراءة كانت حيث
بتشكيل          التفكير جرى لذا محالة، ل قادمة الحرب أن إلى

. البلد     عن للدفاع جهادية جماعة
 

هنالك         ولكن التفاصيل في ندخل فل التنظيمي الهيكل أما
على         مبنية وهي للجماعة، التنظيمية البنية تميز عامة ملمح

والتوالد       الستنساخ على القابلية وسماته المؤسسي العمل
التمدد       بين والتناسق والتطور التشكيل في والمرونة

. والفقي  العمودي
 



العراق؟         في القاعدة بتنظيم علقة لكم توجد هل

القاعدة_           بتنظيم تربطنا علقة أية الن لدينا توجد ل
مطلقا. 

 
الجماعات          كإحدى الجيشالسلمي لعبه الذي الدور هو ما

العراق؟   في المسلحة

العراقي         الشأن في واضحة بصمة له الجيشالسلمي ـ
هذا        تقييم للمتابعين ونترك المسلحة، المقاومة مجرد تعدت

الدور. 
 

التي          اللزم التمويل على الجيشالسلمي يحصل أين من
الحتلل؟    مقاومة من يمكنه

. خزائنه        تنفد ل الذي تعالى الله من ـ
 

للجيش،         المنتمين العناصر عدد لنا تحدد أن بالمكان هل
هم؟    الجنسيات أي ومن

الجهادية         الساحة في واسع انتشار له الجيشالسلمي ـ
الشعب         مكونات بين طيبا قبول له أن كما العراقية

البنية         فإن عنها والحديث العداد عن النظر وبغض العراقي،
ليسلسباب        العراقي العنصر على تعتمد له الساسية

المجاهدين       بسلمة تتعلق موضوعية لسباب وإنما قـطرية
لوجودهم       الحاجة ومقدار حركتهم وحرية العراقيين غير

 . أخرى  وأسباب
 

مع        مفاوضات في مشاركتكم عن معلومات ترددت
مساع        هناك وهل المعلومات، هذه دقة ما الميركيين،

شروط؟        أي وتحت بها للقيام حالية أو سابقة



الميركيين          التفاوضمع المبدأ حيث نرفضمن ل نحن ـ
وسائل        للتفاوضفي شروطنا عن أعلنا وقد وغيرهم،
قاعدتين        هنالك أن وأكدنا مرارا وغيرها الرسمية العلم

يصدر        أن وهما ومثمرة ناجحة التفاوض عملية لتكون
الكامل       النسحاب يعلن ملزما قرارا الميركي الكونغرس

    , هي    المقاومة بأن والعتراف محدد بوقت العراق من
  . العراقي     للشعب والوحيد الشرعي الممثل

 
الحكومة         بدأت التي الجديدة المنية الخطة عن ماذا

تؤثر          أن يمكن أنها ترون هل الميركية، القوات مع بتطبيقها
الرض؟     على وتحركاتكم قوتكم على

الفشل          إدمان عن عبارة مرارا قلنا كما الخطط هذه ـ
عمل            من تحد أو تمنع أن تعالى الله بإذن يمكن فل وتكراره
وفي        بعضا، بعضها يقبر الخطط هذه وأصبحت المقاومة،
المنية         خطتهم وفاة إعلن إلى المقاومة تضطرهم مرة كل

تحية       العراقية المقاومة أرسلت القريب وبالمس بأنفسهم،
  . المحكومة        ورئيس لمجلسالمن العام المين إلى خاصة

 
لخر        وقت من تلمحان العراقية، والحكومة واشنطن

, المسلحة        الجماعات دعم في للعراق مجاورة دول بتورط
أي         من مساعدات تتلقون وهل ذلك؟ صحة مدى فما

إسلمية؟    أو عربية عاصمة

بدعم           إسلمية أو عربية دولة أي قامت أن يحدث لم ـ
للمليشيات           إيران دعم من كان ما إل العراق في المقاومة
 . المقاومة    مشروع لفشال الطائفية

 
وراء       بالوقوف متهمة بالعراق المسلحة الجماعات

بقتل      تتسبب التي والنفجارات المفخخة السيارات
العمليات؟       هذه مثل من موقفكم ما المدنيين،



والمستضعفين        البرياء عن الدفاع على قائم مشروعنا ـ
التي       العشوائية العمليات الجهادي منهجنا وليسمن
وراءها       يقف المفخخات من والكثير البرياء، تستهدف

سمعة        تشويه أجل من واليراني الميركي بنوعيه الحتلل
  . لهم      الشعبي الدعم على والتأثير المجاهدين

أحدهم،         وإعدام بل بخطفصحفيين قيامكم تصفون كيف
لصورتكم؟    ذلك يسيء أل

التزموا         إذا المهنيين استهداف الجهادية سياستنا ليسمن ـ
وأغراضه،       الحتلل لخدمة غطاء يستخدموها ولم بمهنيتهم

عميل          أنه لدينا ثبت فقد تذكره الذي الصحفي إعدام أما
وقبل         بحقه الشرعي الحكم إصدار وبعد ذلك ومع للحتلل
من        قواتها سحب اليطالية الحكومة من طلبنا التنفيذ

فهي         ذلك فرفضت سراحه وإطلق عنه العفو مقابل العراق
. مصيره   عن المسؤولة

هذه          وهل المسلمين؟ علماء بهيئة علقتكم طبيعة هي ما
يقال؟       كما السنة للمسلحين السياسية الواجهة الهيئة

نقدر           ونحن السنة أهل واجهات من هامة واجهة الهيئة تعد ـ
حارث        الدكتور الشيخ العام أمينها ومواقف مواقفها عاليا

واجهة       الهيئة وليست وتداعياته، الحتلل من الضاري
. المسلحة   للمقاومة سياسية

 
الدعم          يشمل وهل العراق في اليراني الدور حقيقة هي ما

منكم؟     فصائل المسلحة للجماعات اليراني

أما          للعراق، الخطر المحتل تمثل إيران أن نعتبر نحن ـ
صلعاء        كذبة فهي المسلحة للمقاومة دعمها عن الحديث

أبطحي       ( مسؤوليها كبار لسان على اعترفت أنها حيث
أميركا)        استطاعت لما اليراني الدعم لول بأنه ورفسنجاني
تعاون         تبين التي الرض على والشواهد وبغداد، كابل احتلل



إنها         يقال فكيف تحصى، أن من أكثر وواشنطن طهران
التي         الطائفية مليشياتها إل تدعم ل إيران المقاومة، تدعم

. الّركب       حتى السنة أهل دماء في خاضت

هو          وما حسين؟ الرئيسصدام إعدام قرار ترون كيف
بها؟      نفذ التي اللية من موقفكم

من         التاسع في بغداد واحتلل النظام سقوط منذ ـ
وأصبحت/        انتهى قد النظام أن اعتبرنا الماضي نيسان أبريل

   . إعدام      قرار وأما وأعوانه المحتل وهو غيره مع المشكلة
والصليبيون        اليهود عليه اتفق سياسي اغتيال فهو صدام

فهي          العدام آلية أما السنة، بأهل النكاية منه أريد والفرس
التشيع        بين والترابط الطائفي الحقد مدى على تدل

   . الجثث       الرقصحول مثل المجوسية والطقوس الصفوي

مسلحة          مواجهات عن معلومات من تردد ما حقيقة ما
مسلحة؟      فصائل بين الخيرة السابيع جرت

ضد          متوافقون فهم المقاومة وصف عليه ينطبق من كل ـ
أعدائهم.  

رؤيتكم         وما إسلمية كطائفة الشيعة من موقفكم ما
العراق؟    في السياسية لحقوقها

والفروع          الصول في كبير والشيعة السنة أهل بين الخلف ـ
وهو         لحلها الصحيحة الطرق نريد أننا يعني للخلف وإثباتنا

دون          النهار وضح في الدلة يطرح الذي البناء الهادف الحوار
كفيل         الصافي السلمي المشروع أن ونرى دوران، أو لف

ل        السنة وأهل والديان، الطوائف جميع حقوق بضمان
ول      للخرين والستئصال والجتثاث بالقصاء يؤمنون

. حقوقهم  مصادرة



ل         لكنه الجنبية القوات مقاومة حول خطابكم يتمحور
وبعض        الحكم لنظام برؤيتكم تتعلق أسئلة عن يجيب
قضية       مثل العراق يواجهها التي الكبيرة الشكاليات

الكراد؟

البلد           الن، البلد بها يمر التي الظروف عن نتكلم نحن ـ
الطبيعي         ومن وإيران، أميركا قبل من مرير لحتلل يخضع

هو          هذا إن حيث المقاومة عن باستفاضة الحديث يتم أن
طريق         أو سياسي مشروع الحديثعن وأما الوقت، واجب

يعني         ل وهذا الفكري، الترف من فيعتبر وتنظيراته الحكم
. الموضوع        هذا عن واضحة رؤية نمتلك ل أننا

 
ومشروعنا         عليه، نختلف شيء وبينهم بيننا فليس الكراد أما

ّنا      (    ِإ ّناُس ال َها ّي أ
َ َيا تعالى الله قول على مبني السلمي

ِإّن         ُفوا َعاَر َت ِل ِئَل َبا َق َو ًا ُعوب ُش ُكْم َنا ْل َع َوَج َثى أن
ُ َو ٍر َك َذ ّمن ُكم َنا ْق َل َخ

.( ِبيٌر        َخ ِليٌم َع ّلَه ال ِإّن ُكْم َقا ْت أ
َ ِه ّل ال َد ِعن ُكْم ْكَرَم َأ

 
سنوات          منذ عنها نسمع ، عديدة فصائل من جزء فصيلكم

قيادة          تحت توحدت قد الفصائل هذه أن نسمع لم لكننا
برأيك؟       السبب ما لذلك الحاجة برغم مشتركة

على          المقاومة توزيع يكون فقد آنيا، ليسهدفا التوحد ـ
الن         المهم ولكن الوقت، هذا في مفيدا متعددة فصائل

وعموما        الجتماع، من العظم الهدف لتحقيق الرؤى توحد
التكتيك       في والختلف طيبة، الجماعات بجميع علقتنا

. الستراتيجية     الهداف وليسفي والوسائل

---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

لماذا      ( السلمية العراق لدولة الشرعى القاضى كلمة
مفرغة)  نجاهد؟



الفرقان   مؤسسة

 تقدم

للشيخ   تحريضية المجاهد كلمة

العتيبيى   سليمان  أبى

الشرعي  القاضي

بعنوان   –  السلمية العراق  لدولة

نجاهد؟  لماذا

إل    ,   ,    عدوان ول للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد
وقيوم  ,       , والخرين الولين إله الله إل إله ول الظالمين على

والراضين  إل   ,     , السماوات فوز ل الذى الدين يوم ومالك
غنى        ,   ول لعظمته التذلل فى إل عز ول طاعته فى  فى إل

حياة   ,      ,   ول بنوره بالستهداء إل هدى ل رحمته إلى الفتقار
رضاه   فى فى    ,      , إل إل فالح ول صلح ول بقربه إل نعيم ول

عصى  ,   ,  وإذا شكر أطيع إذا له يحصى    الخلص ل وغفر تاب
ول   ,      , الحامدون شكره حق يؤدى ول العادون نعمته عدد

مدى  وإذا  ,     يبلغ والرض السموات بديع الواصفون عظمته
فيكون       كن له يقول فإنما ًا إمر  .قضى

يدى       بين بعث من على والسلم بالسيف  والصلة الساعة
والتابعين           وصحبه آله وعلى له شريك ل وحده الله يعبد حتى



تبعهم  الله    ,       ومن إل إله ل أن وأشهد الدين يوم إلى بإحسان
   - بها    قامت كلمة له شريك ل والسماوات  , وحده الرض

رسله    ,     الله أنزل وبها المخلوقات جميع لجلها وخلقت
كتبه  الموازين     , , وأرسل نصبت لجلها شرائعه وشرع

وأنقسم      ,  والنار الجنة سوق وقام الدواوين الخلئق ووضع
يكون   ,       حقوقها وعن عنها وفجار وأبرار وكفار مسلمين إلى

والجواب  عليها    ,  , السؤال والعقاب الثواب يقع وعليها
جردت  ,    ,   ولجلها الملة أسست وعليها القبلة سيوف نصبت

العباد ,      على الله حق وهى  .الجهاد

الله            بها أتولى وصدق حق شهادة الله إل إله ل أن فأشهد
والنداد        الطواغيت من بها وأتبراء آمنوا والذين ورسوله

من    ًا وزور ظلما الله  المعبودين  .دون

ُتّن         َيا{ َتُمو َولَ ِه ِت ُتَقا ّق َح ّلَه ال ْا ُقو ّت ا ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ
ُتم  َ َأن َو ِإلّ

عمران }  آل ِلُموَن 102ّمْس

ْا   { ُقو ّت ا ّناُس ال َها ّي أ
َ ٍة      َيا َد َواِح ْفٍس ّن ّمن ُكم َق َل َخ ِذي ّل ا ُكُم ّب َر

َها   ْوَج َز َها ْن ِم َق َل ّلَه       َوَخ ال ْا ُقو ّت َوا ِنَساء َو ًا ِثير َك ِرَجالً ُهَما ْن ِم َبّث َو
ِذي ّل ًا        ا ِقيب َر ُكْم ْي َل َع َكاَن ّلَه ال ِإّن لْرَحاَم

َ َوا ِه ِب ُلوَن  }َتَساء
1النساء

ّلَه     { ال ُقوا ّت ا ُنوا آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ
َ ُكْم   ,   َيا َل ِلْح ُيْص ًا ِديد َس ْولً َق ُلوا ُقو َو

ُكْم   َل ِفْر ْغ َي َو ُكْم َل ْعَما أ
َفاَز       َ ْد َق َف َلُه َوَرُسو ّلَه ال ْع ِط ُي َوَمن ُكْم َب ُنو ُذ

ًا  ِظيم َع ًا ْوز 70,71الحزاب }َف

إذا   السلم واليهود      , أمة الصليبيين من الله أعداء كان
عاثوا      المجوسقد والرافضة المرتدين الرض  وأذنابهم في

الخيانة    ,     رائحة كانت وإذا والنسل الحرث وأهلكوا فسادا
والخلد  الله       والخذلن سبيل فى الجهاد وترك الرض إلى

يرضون        ل تعالى لله ًا عباد فإن النوف إل  تزكم بالحياة



شعارهم        الستعباد ظل العيشفى يرفضون كريمة  عزيزة

بالعز       وأسقنى ٍة بذل الحياة ماء تسقنى الحنظٍل  ل كأس

مؤذن   آذن فيها         إذا بما الدنيا جعلوا إركبى الله خيل يا الجهاد
وحملوا      خلفظهورهم ومتاع زخرف وما  من السلح

ونفيس   ,        غالى بكل الله سبيل فى ضحوا السلح ما أدراكم
وأسرة   بإسرهم بأموالهم      ضحوا ضحوا عنده ما أعز النسان

وضحوا       عزيز والمسكن بالمسكن نفيسضحوا والمال
وشعارهم        بأنفسهم ضحوا يوم كله ذلك من  بأغلى

وجوارا         ًا مغنم ثوابك نرجوا أكفنا فوق رب يا  ورؤسنا

تعالى   الله  قال

ّلَه { ال ُهُم       ِإّن َل أّن
َ ِب ُهم َل َوا أْم

َ َو ُهْم ُفَس أن
َ ِنيَن ْؤِم ْلُم ا ِمَن َتَرى اْش

ّنَة ِه        الَج ْي َل َع ًا ْعد َو ُلوَن َت ْق ُي َو ُلوَن ُت ْق َي َف ِه ّل ال ِبيِل َس ِفي ُلوَن ِت َقا ُي
ِمَن         ِه ِد ْه َع ِب َفى ْو أ

َ َوَمْن ُقْرآِن ْل َوا ِلنِجيِل َوا ِة ْوَرا ّت ال ِفي ًا ّق ِه َح ّل ال
َو       ُه ِلَك َذ َو ِه ِب ُتم ْع َي َبا ِذي ّل ا ُكُم ِع ْي َب ِب ْا ْبِشُرو َت ِظيُم  } َفاْس َع ْل ا ْوُز َف ْل ا

111التوبة

ندرى      ,   ول المتلحقة الحداث حيرتنا لقد المسلمون أيها
نتكلم   عما وبما  نتكلم

جراحات   عن آذى     أنتكلم من أصابهم وما المسلمين
 !!الكفار

ُكْم     { ُلو ِت َقا ُي ِإن َو ًذى أ
َ ِإلّ ُكْم َيُضّرو لَ    َلن ُثّم َباَر ُد َل ا ُكُم ّلو َو ُي

آل } 111عمران ُينَصُروَن

العراض   عن سلبت  ,    , أنتكلم التى والموال انتهكت التى
نهبت   التى  !!!والكنوز

أغتصبت        التى والرض هدمت التى المساجد عن  !!أنتكلم



حلت      التى الفتوحات عن نتكلم نزلت   , أم التى والرحمات
؟       الفق فى لح الذى والتكمين !!والنصر

وإذا          ,  قيل الصدق فهو قال إذا تعالى الله إن المسلمة أمتى
عهدا    الوفى فهو وعد

من    بعهده أوفى  الله ومن

قال    ,   وإذا يقول تعالى الله قول    إن كل سقط  الله

يقول    تعالى الله  إن

َأن  { ُتْم ْب َحِس ِمن        َأْم ْا ْو َل َخ ِذيَن ّل ا َثُل ّم ُكم ِت أ
ْ َي َلّما َو ّنَة ْلَج ا ْا ُلو ْدُخ َت

ُقوَل       َي ّتى َح ْا ُلو ِز ْل َوُز َوالّضّراء أَساء
ْ َب ْل ا ُهُم ْت ّمّس ُكم ِل ْب الّرُسوُل َق

َنْصَر         ِإّن أل
َ ِه ّل ال َنْصُر َتى َم َعُه َم ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ِريٌب  } َوا َق ِه ّل ال
214البقرة

ترابنا          أمتى من ذرة وكل تاريخنا من لحظة كل إن المسلمة
وتؤيد,       لتؤكد حياتنا من كلمة الية   وكل هذه ِإّن {  معنى أل

َ

ِريٌب   َق ِه ّل ال 214البقرة }َنْصَر

الوحيدة   المعركة معلومة      إن جمعاء البشرية تاريخ مر على
والكفر       السلم معركة هى الخاتمة محسومة النتيجة

تعالى    الله قال  فحسب

َدى     { ِإْح ِإلّ َنا ِب ّبُصوَن َتَر َهْل ُكْم    ُقْل ِب ّبُص َتَر َن َنْحُن َو ْيِن َي َن ْلُحْس ا
َذاٍب    َع ِب ّلُه ال ُكُم َب ُيِصي أن

ّنا      َ ِإ ْا ّبُصو َتَر َف َنا ِدي ْي أ
َ ِب ْو أ
َ ِه ِد ِعن ّمْن

ّبُصوَن  َتَر ّم ُكم َع 52التوبة }َم

أن    نسألك إنا أيدنا    ,   اللهم اللهم الحسنيين بين لنا تجمع
عندك   ,       من بشهادة لى أختم اللهم عندك من بها  بنصر تغفر
منى       بها وتضحك عنى بها وترضى  .ذنبي



عباد           قام لما الله سبيل في ونجاهد نقاتل إننا السلم أمة
العذاب        سوء أهلها وسوم المسلمين ديار بغزو الصليب

نسائهم    ويستحيون أبنائهم  .يقتلون

لما       الله سبيل فى ونجاهد نقاتل بنى    إننا من شرذمة قام
فى       الشياطين قلوب قلوبهم بلغتنا ويتكلمون جلدتنا

أنس  الطاغوت     جسمان دولة ودعم الصليبيين بموالة
العباد       فقتلوا الجيشوالشرطة أجهزة في المرتدة

الفساد      الرض في وعاثوا البلد  .وأفسدوا

وبلغ          العراض انتهكت حين الله سبيل في ونجاهد نقاتل إننا
وأهله       السلم بحرب العداء وتفنن مبلغة  .المر

بقاع            فى الله حكم ضاع لما الله سبيل فى ونجهاد نقاتل إننا
وصدق         حقا فيها والباطل باطل فيها الحق الرضوصار

عليه     الله صلى الكريم  وسلم المصطفى
الكاذب       (  فيها يصدق خدعات الناسسنوات على سيأتي

فيها  فيها      ويكذب ويخون الخائن، فيها ويؤتمن الصادق،
 : وما      قالوا ، الرويبضة فيها وينطق : المين، قال  الرويبضة؟

  )( أحمد      رواه العامة أمر في يتكلم التافه الرجل

لتكون  :        الله سبيل فى ونجاهد نقاتل إننا المسلمون أيها
هى   الله العليا        كلمة هى الله كلمة لتكون قاتل فمن العليا

الله    سبيل فى  فهو

تعالى   الله  قال

ُكوَن     { َي َو َنٌة ْت ِف ُكوَن َت لَ ّتى َح ُهْم ُلو ِت َقا النفال   } َو لله ّلُه ُك ّديُن ال
39

لغير           الخر وبعضه لله الدين بعض كان إذا العلماء بعض قال
لله        كله الدين يكون حتى القتال وجب  الله



ُكوَن     { َي َو َنٌة ْت ِف ُكوَن َت لَ ّتى َح ُهْم ُلو ِت َقا ِإِن    َو َف ّله ِل ّلُه ُك ّديُن ال
ُلوَن     ْعَم َي ِبَما ّلَه ال ِإّن َف ْا ْو َه َت َأّن ,     ان ْا َلُمو ْع َفا ْا ْو ّل َو َت ِإن َو َبِصيٌر

ْعَم   ِن ُكْم ْوَل َم ّلَه النفال   } ال ّنِصيُر ال ْعَم ِن َو َلى ْو ْلَم 40,39ا

الله           سبيل فى الجهاد لن الله سبيل فى ونقاتل نجاهد أننا
من        من أفضل أهم بل الطاعات وأجل القربات أفضل

المتنافسون      وتنافسفيه المتقربون به يترتب  تقرب ولما
الكافرين         , وقمع الدين كلمة وإعلء المؤمنين نصر من عليه

عن   يرغب تعالى       ول الله قال المنافقون إل الجهاد  :هذا

ِه    { ّل ِبال ُنوَن ْؤِم ُي ِذيَن ّل ا ُنَك ِذ أ
ْ َت َيْس ْا    لَ ُدو ِه ُيَجا َأن ِر الِخ ِم ْو َي ْل َوا

ّلُه   َوال ِهْم ُفِس أن
َ َو ِهْم ِل َوا أْم

َ ُنَك  , {  ِب ِذ ْأ َت َيْس ّنَما ِإ ِقيَن ّت ْلُم ِبا ِليٌم َع
ُنوَن   ْؤِم ُي لَ ِذيَن ّل ِفي       ا ُهْم َف ُهْم ُب ُلو ُق َبْت َتا َواْر ِر الِخ ِم ْو َي ْل َوا ِه ّل ِبال
ِهْم ِب ْي ِكن ,        َر َلـ َو ًة ّد ُع َلُه ْا ّدو َع ل

َ ْلُخُروَج ا ْا ُدو َأَرا ْو َل َو ُدوَن ّد َتَر َي
ِديَن        َقاِع ْل ا َع َم ْا ُدو ُع ْق ا ِقيَل َو ُهْم َط ّب َث َف ُهْم َث َعا ِب ان ّلُه ال َه ِر التوبة }َك

44.45,46

المسلمون  لماذا        أيها يسأل أن لسائل هذا بعد يصوغ هل
أن  ,         لسائل كله هذا بعد لسائل يصوغ هل ؟ يسأل نجاهد

فى          الجهاد على جمعاء المة نحرض إننا ؟ نجاهد لماذا
المة  ,   نحرض الله وقمع    سبيل الصليبيين قتال على

عليه         الله صلى المرسلين بسيد ذلك في مقتدين المرتدين
 وسلم وآله

َها { ّي أ
َ ِنيَن       َيا ْؤِم ْلُم ا ِمَن َعَك َب ّت ا َوَمِن ّلُه ال ُبَك َحْس ِبّي ّن النفال }ال
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القتال      يا على المؤمنين حرض النبى  أيها

القتال       على المؤمنين حرض النبى أيها  يا

النبى   أيها القتال    يا على المؤمنين  حرض



أمطري          فيا سماء ويا أشهدي الله أرض ويا أركبي الله خيل
حملة      ويا هبوا الله جنود أبشروا  ,   ويا وبالجنة قوموا الراية

ستقطع          بيننا الله يحكم حتى سيف نضع لن والله اليادي فل
كل,         منهم وأضربوا العناق فوق فاضربوا العناق ونضرب

 .بنان

الصديق       في لكم أما السلم امة في     يا لكم أما ؟ أسوة
المسلمين         بعض أشار لما حسنة أسوة الله رسول خليفة

ينفذ   بأل أسامة  عليه تخطفني (     بعث الطير أن لو والله قال
المدينة    حول من بأرجل     والسباع جرت الكلب أن ولو

صلى         الله رسول وجهه ًا جيش رددت ما المؤمنين أمهات
الله          الله صلى الله رسول عقده لواء حللت ول وسلم عليه

لو  ,     بيده نفسي والذي وسلم القرى    عليه فى يبقى لم
    , ًا  ميت وأعصيه ًا حي أفأطيعه لنفذته !!)؟ غيرى

الربيع      بن سعد فى لكم احد      أما غزاة فى أصيب لما أسوة
وضربة          سهم ورمية رمح طعنه بين ما ضربة سبعون وفيه

لقومه  سيف وسلم      ( قال عليه الله صلى الله رسول أقرءوا
وقولوا   السلم عذر        منى ول الجنة ريح لجد والله إنى له

وسلم          عليه الله صلى الله رسول إلى يخلص أن وفيكم لكم
تطرف  ورحمه       )عين عنه الله رضى روحه فاضت ثم

 .وأرضاه

ًا وأخير

أتخذوا    ,      الذن القوم أولئك أحذر هذه رسالتى فى أحذر
ملذا   المكر والنفاق ًا  .سلح

عن       .... أحذرهم فصدون جنة أيمانهم أتخذوا الذين أحذر
الذين       والسياسة الحزب أرباب من الله أن  سبيل يحالون

ويقولون       , والشرك التوحيد وبين واليمان الكفر بين يجمعوا
أردنا  ,      إنما صنعوا  إنما الحقيقة فى وهم وتوفيقا إحسانا



وتلفيقا  .إساءة

مقت      ....    من أحذرهم أول وغضبه الله مقت من أحذرهم
وعلى          الله عليه كذب لمن تعالى الله أعد فلقد أول وغضبه

ًا     عذاب السلم أمة وعلى من      رسوله كثير علمه لو ما أليما
فى        الموت لثروا للنحراف والمؤيدين للشر المغذين هؤلء

التبعات       هذه فى يقعوا أن على  .مهدهم

الله          قال والخرة الدنيا فى المكر عاقبة من هؤلء أحذر
 تعالى

َكَر { َم ْد ِد        َق َواِع َق ْل ا ّمَن ُهم َن َيا ْن ُب ّلُه ال َتى أ
َ َف ِهْم ِل ْب َق ِمن ِذيَن ّل ا

لَ         َفَخّر ْيُث َح ِمْن َذاُب َع ْل ا ُهُم َتا َأ َو ِهْم ِق ْو َف ِمن ْقُف الّس ِهُم ْي َل َع
ِئَي,        َكآ ُشَر ْيَن َأ َيُقوُل َو ِهْم ِزي ُيْخ ِة َياَم ِق ْل ا ْوَم َي ُثّم ُعُروَن ِذيَن َيْش ّل ا

ِإّن        ْلَم ِع ْل ا ْا ُتو أو
ُ ِذيَن ّل ا َقاَل ِهْم ِفي ّقوَن ُتَشا ُتْم ْوَم  ُكن َي ْل ا َي ْلِخْز ا

النحل    ِريَن ِف َكا ْل ا َلى َع َء ْلّسو 26 ,27َوا

الرضأرضك    إن بحرك    , اللهم والبحر سمائك والسماء
المرتدين        وأذنابهم الصليب بعباد عليك اللهم جندك والجند

بالروافض    ,   عليك اللهم الحاقدين بالروافض عليك اللهم
بطواغيت ,    عليك اللهم اللهم   الحاقدين والعجم العرب

خذ          اللهم أحدا منهم تغادر ول بددا وأفتلهم عددا أحصيهم
ترضى   ,       , من حتى دمائنا من خذ اللهم ترضى حتى دمائنا

وآخر       ترضى حتى دمائنا من خذ لله    اللهم الحمد ان دعوانا
العالمين   رب

بالله   المعتصم  أخوكم

الرافدين   –    أرض من العتيبي سليمان  أبى

العراق      فى السلمية المارة ظل  فى



---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

العتيبي      سليمان ابو الثبيتي قصة الشرعي  مختصر القاضي
الله     حفظه السلمية العراق  لدولة

جامعهم      تذمروا في الئمة تغير كثرة من
الجوامع       أحد شيبان ـ ـالمتقاعدين بعض  بالرياض فطلب

العلماء   أحد  من
ـ      باسمه احتفظ معروف العالم ـ

من       واحد لهم يرشح أن منه الجامع   طلبوا حلقات شباب
كي         المادية و المعيشية النواحي كل من يكفلونه يتفرغ كي

التخرج    بعد ليصبح للعلم
لجامعهم  ًا إمام

حلقات      في طالب أفضل اختيار الجامع وتم
الشرعي       وتم تعليمه الطالب يـتم حتى به الهتمام

ًا      تثبيت والصحاح القرآن النجيب الطالب ًا وحفظ تام
و  الشرعية   والسنن المتون  أغلب

المعروفين       العلماء من كثير عند العلم وطلب
زملءه    كل على ًا وتفوق تقريب

عند  ًء الجامعة    سوا في أو العلماء
جماعة         به فخر بحق أعجوبة الطالب هذا كان المسجد لقد

 !فجأة .. لكن
به  النظار   إذا عن  !يختفي

العراق        في للجهاد نفر أنه فترة بعد ليعلموا
فيه     يقول رسالة لهم ًا باختصار تارك

بحمد        بعد كاملً ًا ضبط له وضبطي الشرعي العلم تعلمي
و   أولً ًا لله أخير

بفضل  معروفكم     ثم ًا شاكر لي قدمتموه ما
علّي      فرضعين الجهاد بأن  !اكتشفت

نفرت  للعراق لذلك



قصة   باختصار الثبيتي هذه
ونصره      ابو الباري حفظه ـ العتيبي سليمان

الن   أصبح  الذي
العراق    لدولة الشرعي السلمية القاضي






	رد أنصار الدولة و القاعدة على السرورية و الشيوخ القاعدة

